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 : الفجر صالة عن يعلن المؤذن ●

 يشق أخذو ، المستديرة شرفتها إلى خرج ثم ، العالية المئذنة درجات المؤذن ارتقى

 ، لكربا يفرج أن ويدعوه هللا إلى يتوسل الفجر قبيل ، الليل سكون الرخيم بصوته

.  لتتارا وشرور ، الفرنج بالء من بها يحيق ما العرب أمة عن ويرد ، البالء ويدفع

نون ، القبلة إلى متجهين ، هلل خاشعين المسجد في المصلون جلس وقد  لىع يؤم ِّ

 يحيط ما إلى وينبههم ، الصواب العرب يلهم أن المجيب ربهم يسالون كما ، دعائه

 فرنجال من أرضهم تطهير من ليتمكنوا وحدتهم إلى يعودوا وأن ، األخطار من بهم

 ، ُملكال   على العرب األمراء نزاع رأوا حين إال ذلك فعلوا وما ، دنسوها الذين

  ضعفهم إلى أدى مما ؛ السلطان على وتطاحنهم

 : الدر شجرة حياة من لمحة ●

 نضرتهو الشباب مقتبل في فتاة وقفت ، المسجد من القريب الكبير القصر شرفة وفي

 أن رجوهوت هللا إلى تتوسل ، السماء إلى كفيها رافعة   ، المؤذن صوت إلى تستمع ،

 وتقول هارب   تناجي أخذت ثم ، الظالمين الطغاة من ينتقم وأن ، المؤمنين دعاء يجيب

 ملش التتار مزق أن بعد وتشترى، تباع  جارية   أكون أن رب يا علي   حكمت: " 

 رانياشت حين ، رحمتك أدرَكت نِّي ثم سلطانَهم، وأزالوا ، ملكهم وقوضوا قومي،

 – كاملال الملك بن أيوب الدين نجم الصالح األمير هو بِّي وثق و أحبني كريم رجل

 بذلك فأصبحت ؛ خليل بابني منه رزقتني حين ، حريتي وأعطيتني – مصر حاكم

 جيزو وساعد ، لي وسل ِّمه ابني أحفظ رب فيا.  الرق من وتخلصت ، الحرائر من

 . عليها سلطانا   مصر إلى يعود أن على(  أيوب الدين نجم الصالح) 

 : وشعبها مصر في وتفكر الصالة تؤدي الدر شجرة ●



 

 

ا  إلى توقام ، القصر دخلَت   ، أذانه من وانتهى ، توسالته من المؤذن فرغ ولَم 

نان وأطلقت ، أريكتها على جلست ثم فأدت ها ، صالتِّها  نفسها دثتوح ، لخيالِّها العِّ

 اوم ، يفارقها أن وأحب أحد دخلها ما! ؟ مصر أحد ينسى وهل:  وقالت مصر عن

 بين يختال وهو ، النيل إلى يشتاق ال الذي ذا ومن.  خيالُها وزايله إنسان عنها غاب

 شعب يحب ال الذي ذا ومن ، سندس من بساط على لؤلؤ من شعاع كأنه ، شاطئيه

 يفعل أن يستطيع مصر يملك من إن. كريم حليم ، ودود لطيف شعب فهو مصر

 يشوج وبجيشها ، بأسها العدو يخشى ، وجيشها بشعبها هائلة قوة فمصر الكثير؛

 . التتار نهزم وأن ، الفرنج خطر نصد أن نستطيع الشام

 : مصر لحكم والوصول الدر شجرة بين تحول التي العقبات ●

 مثلتت عقبة وأكبر ، كثيرة عقبات ذلك دون إن ، مصر حكم إلى السبيل كيف ولكن

 أن تاستطاع لقد ، والشام مصر حاكم الكامل السلطان زوجة الفقيه بنت سوداء في

 ابنها همكان يولي وأن ، العهد والية من أيوب الدين نجم الصالح ابنه يخلع تجعله

 جيزو بإقصاء تكتفِّ  ولم.  كفاءة   منه وأقل   زوجي من أصغر وهو ، الدين سيف

 علهج حيث ، مصر عن يقصيه أن الكامل السلطان أباه دفعت بل ، العهد والية عن

 . الدين سيف والبنها ، لَها الجو ليخلو ؛ الشام في الثغور على أميرا  

 عونيسر الذين التتار في تتمثل ثانية عقبة وهناك ؟ مصر حكم إلى السبيل وكيف

 تَهدأ ال الذين الروم وفي ، غيرها اكتسحوا كما البالد ليكتسحوا ؛ ضراوة في إلينا

 منهم كل   يعمل ، متباغضون متنازعون وهم ، أيوب بني أمراء وفي ، جيوشهم

 أن عرفي وال ، الضارية الوحوش من به يحيط ما ناسيا   ، حوله عما غافال   ، لنفسه

 . القاصية الغنم من يأكل الذئب

 : الشام من يعود الدين نجم ●

 سبيله في نضحي وأن ، لتحقيقه نعمل أن يستحق ، غال   األملَ  ولكن   ، كثيرة العقبات

 المكان ضوؤها وغمر ، الشمس أشرقت وقد إال   تشعر ولم ، الفَِّكر هذه استغرقتها ،

 في األمير موالي:  قائال   اهتمام في يناديها صوتا   سمعت ثم ، فيه الحركة ودبت ،

 مشرقةَ  ، الثغرِّ  باسمةَ  ، متهادية   سارت ثم ، واقفة   فهب ت ؛!  سيدتي يا انتظارك



 

 

 يا بخير أصبحت:  الصباح تحية يحييها فرحا   بِّها صاح الذي األمير حيث إلى الُمَحي ا

 ، يتناجيان جلسا ثم.  كله الدر من أحلى بل ، الدر شجرة من أحلى بل ، الدر شجرة

 مصر، حكم في أملها وعن الفجر، صالة أدت منذ خاطرها في دار عما وحد ثَت ه

 :  لَها فقال ذلك؛ دون تحول التي العقبات وعن

 ؟ هي ما -. مهمة عقبة نسيت لقد

 . اآلمال به  ونحقق ، األعداء به نواجه ، قوي جيش يعوزنا

 لطانللس أتباعا   كانوا الذين الخوارزمية من قومي أنسيت.  ويسير سهل أمر هذا

 تكعالق توثيق على أعمل وسوف ، أقوياء محاربون وهم ، الخوارزمي الدين جالل

 . الحاجة وقت لكَ  عونا   يكونون وسوف ، بهم

 . الحياة هذه في لي عون خير فأنت ؛ الدر شجرة يا لكِّ  شكرا  

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 األجش،الخشن×السهل اللين  الرخيم هبط ، نزل× صعد  ارتقى

 ينزل ، يصيب ، يحيط يحيق بها الفرح× الشدة )ج( الكروب  الكرب

 سوء وفساد  )م( شر شرور نهاية× بداية  مقتبل

 حركة× هدوء  سكون تدعو بصوت منخفض تناجي

 المحنة  والبلوى )ج( باليا البالء ، يتضرعيتقرب  يتوسل

 ذبوله× جماله، رونقه  نضرته طهروها× لوثوها ، وسخوها  دنسوها

 الزمه× فارقه  زايله أقاموا× هدموا  قوضوا

 يتمايل معجب ا بنفسه يختال الزمام )ج( األعنة العنان

 شملتها وشغلتها استغرقتها نمنع ، نصرف ، نواجه نصد

 ينقصنا ، نحتاج إليه يعوزنا متمايلة في مشيتها متهادية

 عظيمة ، مرعبة هائلة الفم )ج( الثغور الثغر



 

 

 يولي× يعزل  يخلع صعوبات )م( عقبة عقبات

 لين ، رفق× وحشية  ضراوة يقربه ، يدنيه× يبعده  يقصيه

 صعب× سهل  يسير قلبها )ج( خواطر خاطرها

 المهالك )م( الخطر األخطار يأمن ، يطمئن× يخاف  يخشى

 )م( الفكرة الفكر ينحي ، يزيل يدفع

 يحيط به ، يصيبها يحدق بها المفترسة )ج( الضواري الضارية

 

  ؟ ربه يدعو المؤذن كان بم:  س

 .  البالء يدفع أن -.         الُكرب يفرج أن  - 

 .     التتار وشرور الفرنج بالء العرب عن يرد أن -

 المؤذن لهفع ما بين العالقة بين"  لكم استجب ادعوني ربكم وقال: "  تعالى قال:  س

  ؟ اآلية هذه وبين

 ربه لمؤذنا فدعا ، باالستجابة ووعدهم يدعوه أن للمؤمنين هللا من أمر اآلية في -ج

 .  الكريمة اآلية هذه في هللا ألمر امتثاال له يستجيب أن

  ربهم؟ المصلون سأل ماذا: س

 .  األخطار من بهم يحيط ما إلى العرب ينبه أن -أ

 .  الصواب هللا يلهم أن -ب

 .  الفرنج من أرضهم يطهروا حتى وحدتهم إلى يعودوا أن -ج

  العرب؟ أرض يدنسون الفرنج جعل الذي ما: س

  . ضعفهم إلى أدى مما السلطان على وتطاحنهم الملك على األمراء تنازع -ج 

 .   ذلك وضح.  وحاضرها ماضيها في مستهدفة أمة العرب :س

 نجوالفر التتار عليها هجم الماضي ففي العصور مر على مستهدفة أمة العرب -ج

 .  هللا بفضل الجميع على انتصرت ولكنها اإلسرائيليون عليها هجم الحاضر وفي



 

 

 ؟المسجد من القريب القصر شرفة في تقف كانت التي الفتاة تدعو كانت بم: س 

 .           المؤمنين دعاء يجيب أن -أ

 .   الظالمين من ينتقم أن -ب

 .             الخليل ابنها  يحفظ أن -ج

 .  عليها سلطانا مصر إلى زوجها يعيد أن  -د

 ؟ الجارية هذه بقوم التتار فعل ماذا: س

 .  سلطانهم وأزالوا ملكهم وقوضوا شملهم مزقوا -ج

 ؟ حرة أصبحت وكيف جارية؟ الدر شجرة أصبحت كيف: س

 . سلطانهم وأزالوا قومها على التتار هجم عندما: جارية أصبحت  -

 (خليل)ابنه منها وأنجب الدين نجم األمير اشتراها عندما:  حرة أصبحت  -

 ؟ توسالته من المؤذن فرغ أن بعد فعلت ماذا: س  

 .  مصر في تفكر جلست ثم صالتها إلى وقامت القصر إلى دخلت -ج 

 بقتط كيف بين"  موقوتا كتابا المؤمنين على كانت الصالة إن: "  تعالى قال: س

 . الكريمة اآلية إليه تدعو ما الدر شجرة

 دونب وقتها في كاملة فأدتها صالتها إلى وقامت دعائها بعد القصر دخلت حيث -ج

 .  تقصير أو تأخير

 .   تقول ما وضح ؟ البالء عنا يدفع كي هللا ندعو أن يكفي هل :س

 هللا بنصر ونثق نؤمن أن علينا يجب بل البالء عنا يرفع أن هللا ندعو أن يكفي ال -ج

  آثاره من والتخلص إلزالته بإخالص نعمل وأن

   ؟ ذلك عللت بم.  وشعبها مصر الدر شجرة أحب :س

 فنهر شعبها ورقة طبيعتها بجمال ذلك وعللت وشعبها مصر الدر شجرة أحبت -ج

 مصر وشعب سندس من بساط على لؤلؤ من شعاع كأنه ، شاطئيه بين يختال النيل

 .  كريم حليم ودود لطيف

  ؟ الكثير يفعل أن يستطيع مصر يملك من - علل: س

 .  بأسها العدو ويخشى ، وجيشها بشعبها هائلة قوة مصر ألن -ج



 

 

  مصر؟ إلى الوصول دون تحول التي العقبات ما: س

   الكامل السلطان زوجة الفقيه بنت سوداء -أ

 .  البالد يكتسحون الذين التتار -ب

    جيوشهم تهدأ ال الذين الروم -ج

 .  الحكم على المتنازعون أيوب بني أمراء -د 

 مصر؟ إلى الوصول سبيل في عقبة أكبر الفقيه بنت سوداء كانت لماذا: س 

 : الكامل السلطان جعلت ألنها -ج

.   مكانه ينالد سيف  ابنها ويولي ، العهد والية من الدين نجم الصالح ابنه يخلع -أ 

 . الشام في الثغور على أميرا ويجعله مصر عن الدين نجم يبعد -ب

 الدين؟ نجم بتا وذكرها الدر شجرة نسيتها التي العقبة ما:  س

 اآلمال وتحقيق األعداء لمواجهة قوى جيش إلى الحاجة -ج  

  قوى؟ جيش إلى الحاجة مشكلة الدر شجرة حلت كيف: س

  لحروبا في لمساعدته الخوارزمية وقومها الدين نجم بين العالقة بتوثيق وعدت -ج

 . ذلك وضح.  وحاضرها ماضيها في مستهدفة أمة العرب: س

 . ريكاوأم اليهود،وأوروبا الحاضر ،وفى والفرنج التتار عليها هجم الماضي في -ج

   ؟ ذلك وض ح ، الدعاء عنا يرفع كي هللا ندعو أن يكفى هل: س

 في ونثق بإخالص ونعمل النصر بأسباب نأخذ أن يجب بل يكفي ال وحده الدعاء -ج

 .  هللا نصر

 على ةالمقول هذه تصدق وهل ، ذلك وضح إنسان به يبتلى ما أسوأ األنانية خلق: س

 ؟ ولماذا أيوب؟ بني أمراء

 أيوب يبن أمراء تفرق ،ولذلك والفشل الصراع إلى يؤدى ذميم خلق هي: األنانية -ج

 .   الملك على الصراع بسبب ضعفهم إلى أدى مما بعض بعضهم وحارب

 ارالحو ضوء في المقولة إليه تهدف ما وضح"  عظيمة امرأة عظيم كل وراء: " س

 .   الدر شجرة و األمير بين



 

 

 عتفاستطا ، الصعوبات مواجهة في الدر شجرة زوجته بمساعدة الدين نجم نجح -ج

 .  له ناعو ليكونوا الدين نجم زوجها وبين قومها  بين العالقة توثق أن الدر شجرة

 ؟ البالء هذا من التخلص من العرب يتمكن كيف: س

 .  أخطار من بهم يُحيط ما إلى أوال   ينتبهوا أن -أ

 .وحدتهم إلى يعودوا أن -ب

   ؟ ذلك على تستدل كيف..  طموح جارية الدر شجرة كانت: س

 :  الدر شجرة طموح على الدليل:  ج

 حريتها إليها تعود أن وتتمنى أصابها الذي للرق تتألم كانت أنها . 

 التتار على وسخطها اإلسالمية األمة إلى باالنتماء شعورها . 

 الدين نجم الصالح زوجها مع مصر لحكم الوصول في طموحها . 

 الجميلة وطبيعتها الكريم الودود اللطيف وشعبها لمصر حبها . 

 لمصر وحكمه الدين نجم زوجها بين تحول التي العقبات إزالة في تفكيرها . 

 السليم القرار واتخاذ التخطيط طريق عن النجاح في أملها  . 

 األمل ذلك تحقيق في زوجها ليساعدوا قومها على اعتمادها   . 

  ؟ المقولة هذه تنطبق َمن على"  القاصية الغنم من يأكل الذئب إن"  س:

 وكل ومتباغضون متنازعون فهم ، أيوب بني أمراء على المقولة هذه تنطبق -ج

 .  اآلخرين إلى النظر دون نفسه يعمل منهم واحد

ُن َدرجاتِّ المئذنةِّ العالِّيةِّ، ثُم  َخرَج إلى شُ » -س تَديِّرة، وها المرفَتِّ ارتقَى المؤذ ِّ أَخذ س 

يم  خِّ تِّه الر  ر، يَتوس ل إلَى هللايشق  بِّصو  ن يُفرج أدُعوه  ويسُكوَن الليلِّ قُبيل الفج 

رورِّ ج، وشُ لفرن  الَكرب ويرفَع البالَء، ويرد عن أُمةِّ العَرب ما يَحيق بها من بالءِّ ا

 «.الت تار

ا بي ن األَق واس لما يلي: يحةَ مم  حِّ  ) أ ( تََخي ر اإلجابَة الص 

يم»ُمرادِّف   خِّ ( -العالي  -)الس هل «: الر   القَوى 

ياح  «: ُسكون»ُمضاد    َحركة( -َجلبة  -)صِّ

ير  «: ُشرور»ُمفرد   ر   َشراَرة( -َشر   -)شِّ



 

 

رةِّ َرد فى الفق  ة ما والقعَ ) ب ( قَال تَعالى: } وقَال َرب ُكم ادعوني أَستَجب لَُكم {. بَي ِّن 

.  بِّاآليةِّ الَكريمةِّ

تَهَدفَة في ماضِّ  ح ذَلك.) جـ ( العَرب أُمةُ ُمس  رهِّا. وض ِّ  يها وحاضِّ

 ) د ( هل يكفى أن ندعو هللا كي يدفع عنا البالء؟ وضح ما تقول.

 اإلجابة

 ) أ (

يم»ُمرادف  - خِّ  الس هل.«: الر 

 َحَركة.«: ُسكون»مضاد  -

.«: شُرور»ُمفرد  -  َشر 

يمة قَوي ة، فالد عاء وسِّ  ؤمنايلة ) ب ( عالقة ما ورد بالفق رة باآلية الَكر  ب  لم  لى إِّ للت قر 

يب لُدعاء من يُخ -سُبحانه وتَعالى  -، وهللا -عز وجل   -هللا  أُخذ ية، ويلص الن ِّ يس تجِّ

باب.  باألس 

 ) جـ ( العرب أمة مستهدفة في الماضي والحاضر:

  ضت في بين الط افَقد تعر  عين،الماضي لخطر الط غاة الظ المين الغاصِّ من ُروم،  مِّ

 وتَتار، وَصلِّيبي ِّين.

  ن موفى الحاضر تعرضت أمة العرب لخطر اإلمبريالية العالمية، والتي تقف

 سطينوراء إسرائيل لخدمتها؛ مما جعلها تنتهك الشرعية الدولية، وتعربد في فل

ء، لنساا، وتمزق أشالء األطفال األبرياء، وترمل العربية تهدم مساجدها وكنائسها

. اب..وتذبح الشيوخ، وتهدم المنازل على سكانها، وتنشر الخراب والدمار واإلره

 ا.مريكأوكذلك الحال في العراق العربية، وما تقوم به دول التحالف التي تقودها 

صر نثق بن، ون نؤمن) د ( ال يكفى أن ندعو هللا أن يرفع عن ا البالء، بل يجب علينا أ

ثاره جهد؛ إلزالة هذا البالء والتخلص من آ هللا، وأن نبذل كل ما نستطيع من 

 السيئة.

ه الفَِّكر، ولَم تش عر إال  وقد أَشرقتِّ الش مُس، وَغمر ضوُؤها » -س تغ رقَتها هذِّ اس 

تِّمام  قائال : يها في اه  ير  المكاَن،ود بت الَحركةُ فِّيه، ثم َسمعت َصوت ا ينادِّ موالي األمِّ
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ك يا َمة الث غر ُمشرقة المحي ا  في ان تظارِّ ية باسِّ سيدتي، فَهب ت واقِّفة، ثُم سارت ُمتهادِّ

 «.إِّلى َحيث األمير..

ا بي ن األقواسِّ لما يلي:  ) أ ( تَخي ر الص واب مم 

فها: « تَشعر»  ك  ُمرادِّ ( -تَعلم  -)تُدرِّ  تحس 

تِّمام»  يان( -ه مال إِّ  -ُمضاد ها: )َغضب « اه   نِّس 

ير( -الفِّكرة  -)الفِّك ر   ُمف ردها: « الفَِّكر»   التف كِّ

لك؟ ا. َكيف تَستَدل  علَى ذِّ ية طموح   ) ب ( َكانت َشجرة الد ر جارِّ

؟ وذت علَى فِّك ر َشجرة الد ر   ) جـ ( ما الفَِّكر التي استَح 

ير؟ وما عالقَتُه بشجرةِّ الد ر؟  ) د ( َمن األَمِّ

يمةَورا») هـ (  يم امرأَة عظِّ  «.َء ُكل ِّ عظِّ

وار ال ذِّى َدارَ  ء الحِّ ه المقُولة فى َضو  دف إِّليه هَذِّ ح ما ته  ير وَشجرةِّ ن األَ بي   َوض ِّ  مِّ

 الد ر.

 اإلجابة

 ) أ (

 تحس.«: تشعر»ُمرادف  -

 إهمال.«: اهتمام»مضاد  -

 الفِّكرة.«: الفكر»ُمفرد   -

 ) ب ( كانت شجرة الدر  طموحة، يدل على ذلك تطلعها إلى حكم مصر، والبحث

 عن السبل التي تحقق لها حلمها..

 ) جـ ( الفِّكر التي استحوذت على شجرة الدر:

 حب مصر، وجمال نيلها، وحسن مناظرها، وسمات المصريين. - 

 توحيد مصر والشام من أجل القضاء على خطر التتار والفرنج.الرغبة في  - 

 الرغبة في حكم مصر.  -

 ، وهو زوج شجرة الدر.«الصالح نجم الدين أيوب»األمير هو:  ) د ( 
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ندة ، فقد نجح )نجم الدين( بفضل مسا«وراء كل عظيم امرأة عظيمة») هـ ( نعم 

ل ، يدساعده في اتخاذ القرارزوجته )شجرة الدر(، ووقوفها بجانبه تخفف عنه، وت

وعن  على ذلك ما دار بينهما من حوار بعد صالة الفجر، وعن أملها في حكم مصر،

االعقبات التي تحول دون ذلك، وانتهى الحوار بقول )نجم الدين( لزوجته: ش لك  كر 

 فأنت خير عون لي في هذه الحياة.

 

 وفاة الملك الكامل : ●

مية ، خوارزبين زوجها الصالح نجم الدين وبين قومها الوث قَت  شجرة الدر العالقة 

ة واجهوأصبحوا عونا  قويا  له في حروبه ، وبينما كان نجم الدين منهمكا  في م

شهر  اني منالث األعداء على أحد الثغور، أقبلت إليه األنباء تعلن وفاة أبيه الكامل في

 هـ ، واتفاق األمراء على : 635رجب سنة 

 لدين بن سوداء ُمل ك مصر والشام ، باسم العادل .تولية سيف ا 

 وأن ينوب عنه في دمشق ابن عمه الجواد مظفر الدين يونس بن مودود . 

 أما نجم الدين فيبقى كما هو أميرا  على الثغور بالشرق . 

 أثر الخبر على نجم الدين : ●

تظر ين كن لماوقع هذا الخبر على نفسه وقع الصاعقة ؛ ليس ألنه فقد ملك مصر ، ول

ي ون فهذه الدولة المترامية األطراف من تفرق وتمزق ؛ فهؤالء األمراء األيوبي

عف ضمصر سيهبون مسرعين ليحققوا أطماعهم ، ويمزقوا الدولة بينهم ، منتهزين 

الملك الجديد ، وضعف اإلدارة التي تتولى أمره ، وسوف يضعف ذلك مصر ، 

 م والتتار .ونحن نريدها قوية لنواجه بِّها الرو

ثم أخذ يستعرض جيشه ، وقدرته على مواجهة تلك الصعاب ، ومنازلة هذه 

األخطار ، ولم ينَس عدوه اللدود بدر الدين لؤلؤا  أمير الموصل ، وال غيره من كل 

طامع يُع د  للعصيان ، ولما ضاق صدره بهذه الفَِّكر ، استدعى شجرة الدر ، فأقبلت 



 

 

ه تُحي ِّيه ، ثم قالت في صوت رقيق : " صباح الخير يا مسرعة  إليه ، وانحنت أمام

 موالي " .

 نجم الدين يقرر االنسحاب من الرحبة : ●

ل ك ن ؟! مُ ا كافنظر نجم الدين إليها ، ثم قال في ألم شديد : " أعلمت يا شجرة الدر بم

لى مصر لسيف الدين بن سوداء ، ودمشق للجواد مظفر الدين يونس ، وأنا هنا ع

فه إلى من خل بُوادي بنا جميعا  . اتفق األمراء على هذا اإلثم لِّيَثِّ ؤر " تدبير سيالثغو

ا، رقابن ء منمطامعهم القاتلة ، وإذا طال  بنا الوقت ولم نصنع شيئا  مك ن ا األعدا

رغ أتف وسل مناهم مقاتلنا، وقد رأيت أن أنسحب من حصار" الرحبة "، وأدعها حتى

 لحل هذه المعضلة .

ن أن ضل مت موافقة  على االنسحاب قائلة  : " خيرا  تصنع يا موالي ، ذلك أففأسرع

د  مُ مل  نُحصر في هذا المكان ، فما نُمضيه في الحصار دون َجد َوى ، ننفقه في ع   "ج 

 انقالب الخوارزمية على نجم الدين : ●

عد به م يبولوفي أستار الظالم كان نجم الدين يمضي في طريقه ُمبتعدا  عن الرحبة ، 

أر بصوته يطلب اإل ع، سراالسير حتى أَحس  بحركة في الجيش ، وسمع مناديا  يَج 

معهم مطا وإال وقعوا في أيدي الخوارزمية ، وكانوا قد اختلفوا مع نجم الدين بسبب

وها نتهزاالواسعة ؛ وبَي توا أمرهم على االنتقاض عليه ، فلما سنحت لهم الفرصة 

لى بوا عتغل  ة ، وأسرعوا إليه عندما علموا بانسحابه ، وهاجموه ووَشق وا عصا الطاع

وا بالقبض عليه ، فتمكن من اإلفالت منهم .  رجاله ، وَهم 

 بدر الدين لؤلؤ يحاصر ) سنجار (، وغياث الدين يحاصر ) آمد ( : ●

 ألثقالل واوأسرع بما بقي من جيشه إلى " سنجار " ليمتنع بها ، تاركا  لهم األموا 

ياث الد ين ومعه شجرة الدر ، ولم يكد يستقر في " سنجار " حتى كانت جيوش غِّ

د " أعظم مدن ديار بكر على نهر دجلة ، وفيها توران  ن اه بشالرومي تحاصر " آمِّ

لعة " ول قنجم الدين ، وكان بدر الدين لؤلؤ قد أسرع هو اآلخر بجيشه ، والتَف  ح

دين م العلى أال ينصرف إال إذا قبض على نج سنجار " ُمهددا  ُمتوعدا  ، ُمقسما  

 وعلى شجرة الدر .



 

 

ها فارقفاشتد األمر بنجم الدين ، وجلس يفكر، وشجرة الدر بجانبه ، ثابتة  ال ت

ما ي مابتسامتها الواثقة ، تحدثه وتقول له بصوتها الحنون : " ال بأس على موال

 هتَز  عة " ، فصاح وهو ييرى ، هذا َخط ب  يسير بجانب عزم موالي وحيلته الواس

د ةِّ ما به قائال  : لم يبَق عزم  وال حيلة  يا شجرة الدر .  من شِّ

ني عخل ى !، تلم يبَق إال أن يَقبَِّض َعلَي  بدر الدين ، ماذا أصنع يا شجرة الدر ؟

بوا إِّلَي  سها وكنت  ،مهم أقاربك الخوارزمية ، وخذلوني في ساعة العُسرة ، وَصو 

 م في الشدائد.أعول عليه

 شجرة الدر تخلص نجم الدين من محنته : ●

جح ي أنعَل ِّ فأسرعت بهدوئها قائلة  : أيتفضل موالي ويترك لي تدبير هذا األمر ، فَلَ 

 فيه ؟

لت ! قا؟لكِّ ما تريدين يا شجرة الدر، فماذا أنتِّ صانعة مع تلك الذئاب العاوية 

ي قاض لقاضي بدر الدين الزرزاريبصوتها الرقيق : " أيأذن لي موالي باستدعاء ا

 س ، ثملجلوسنجار ؟"؛ فأمر باستدعائه ، فأقبل ُمسرعا  ووقف وَحي اه ، فأذن له با

 أشار إلى شجرة الدر .

فقالت في ثبات : " تعلم يا شيخ بدر الدين ما نحن فيه ، وقد رأى موالي نجم الدين 

نك والعَنَت من هذا رأيا  يُنقذنا ويفك أسرنا ، ويُخل ِّص الناس مما هم ف يه من الض 

ف  ، ولم  ق ة  وُجرأة  ومهارة وُحسنِّ تََصر  ص  ودِّ ر  الحصار ، لكن  التنفيذ يحتاج إلى حِّ

ُن القيام به سواك فماذا ترى؟" قال القاضي وهو يضغط َكف ه  سِّ يجد موالي َمن  يُح 

ب اؤك وَرهُن اليسرى براحته اليُمنَى : " أمر مطاع يا موالي ، نحن أنصارك وأَ  حِّ

إشارتك ". قالت شجرة الدر:" يريد موالي أن يبعثك إلى الخوارزمية ، لِّتَستميلهم 

ُدهم وتُمن ِّيهم، وتمحو من نفوسهم كل شيء  بلباقتك وقوة بيانك وحسن مداخلك ، تَعِّ

يُغضبهم من موالي ويمنعهم من نجدته ". فرفع القاضي رأسه ونظر إلى نجم الدين 

ئِّنُه وتقول في ثبات : ال تََخف أيها القاضي الشجاع ، فلن تخرج من ، فأسرعت تَُطم  

باب القلعة الذي يَتََرص د فيه الخطر، بل َستُربط بالحبال وتَُدل ى من السور في حالك 

الظالم ، من مكان بعيد عن عيون الراصدين ، أيُمكن ذلك أيها القاضي الذي مأل 



 

 
 

م القاضي  األسماع بقوة َجنانه ، ووقوفه بجانب يا  كل تهديد ؟" فَهو  الحق ، ُمتحد ِّ

ن يا موالي " ، ثم َمس  لحيته بأصابعه ،  كِّ برأسه وهو يقول في صوت خفيض: " يُم 

فابتسمت شجرة الدر ، وأسرعت قائلة  : وتستغني عن هذه الل ِّحية ُمؤق تا  يا بدر الدين 

َك إنسان . فأسرع القاضي ، حتى تنتهي المهمة ، فال يعرفَك أحد ، وال ينتبه إلي

 موافقا  قائال  في سرور : َحل  موفق وفكرة رائعة ! 

 القاضي بدر الدين يحمل رسالة شجرة الدر إلى الخوارزمية : ●

ء   تى بلغ حذَر ، وحَ  وفي جنح الليل والناس نيام ، كان القاضي يَُدل ى من القلعة في بُط 

جرة الخوارزمية ، ومعه كتاب من شاألرض ، فَفَك  الحبال وانطلق إلى مضارب 

ي فَق لي م يبلالدر تقول فيه : " أنتم أهلي وعشيرتي وَمَحط  آمالي وَمعقِّد رجائي ، 

س  طعم الحياة بأنفاسكم ، فإ  ن ألجألى مالحياة سواكم ، أعيش على أصواتكم ، وأُحِّ

قوا دولتنا ـ وقََضوا على زع ملنا ششتتوا ونا يمإن  تخليتم عني ؟ أإلى التتار الذين مز 

،  اد ا، وحرمونا عظمتنا وسلطاننا ، أم إلى الفرنج الذين يعيثون في البالد فس

تكم  دون بإبادتنا ؟!. أسرعوا إلى ابنتكم ، وأد وا حق  أبُو  لكم عند وتكم أُخو  وويُهد ِّ

 األمير نجم الدين ما تشاءون ، وأنا ضامنة لكل ما تفرضون ".

 لرسالة شجرة الدر : استجابة الخوارزمية ●

 اب ،ولم يكد القاضي يبلغ مضارب الخوارزمية ويتحدث معهم ، ويقرأ عليهم الكت

ى األمر بالنفير فقفز الفرسان على صهوات جيادهم ، وانطلقوا مس  رعينحتى دو 

عال وإلى سنجار ، والتفوا حول جيوش بدر الدين لؤلؤ ، وأخذوها من كل جانب ، 

صهيل الخيل ، ونشبت معركة ضارية ، نالت من جيوش  صليل السيوف ، وارتفع

ن فه مبدر الدين كل منال  ، ثم أشرق النهار وهو ينهب األرض بفرسه هاربا  وخل

"  " آمد إلى استطاع النجاة من أصحابه ولم يَُضي ِّع نجم الدين وقته فبعث الخوارزمية

ياث الدين الرومي ، وينقذ ابنه توران شاه من ا زلوحصاره ، فنا ليخلصوها من غِّ

 جيش الرومي ، وأوقعوا به ، وفك وا الحصار . 

 



 

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 متمهال ، متراخيا× منشغال   منهمكا أضعفت× قوت ، أحكمت  وثقت

 فرار× محاربة، مواجهة  منازلة الممتدة الواسعة ، المتباعدة المترامية

 يرتب ، ويخطط ، يجهز يعد شديد الخصومة )ج( ألداء اللدود

 الذنب ، الجريمة )ج( اآلثام اإلثم ينجينا× يهلكنا ، يقضي علينا   يودي بنا

 مدينة في الشام الرحبة )ج( أمالك ُملك

 الطاعة× الخروج عن الطاعة  االنتقاض تعذرت× سهلت ، تيسرت  سنحت

 ال حرج ، ال ضرر ال بأس يتحصن ، يتقوى يمتنع

 أمر عظيم )ج( خطوب خطب أبطأ)×(  أسرع

 تطوق تحاصر اليسر× الشدة  العسرة

 السعة ، الفرج× الضيق  الضنك يغمز ويشد يضغط

 شديد الظالم حالك يترقب وينتظر يترصد

م  قلبه )ج( أجنان جنانه هز ومال ، أشار هو 

 ظالمه ، ستره جنح الليل معسكرات )م( مضرب مضارب

 اإلسراع النفير يصلحون× يفسدون  يعيثون

 خيولهم )م( جواد جيادهم ضعيفة× شديدة ، قوية  ضارية

 المشكلة المعضلة )م( الثغر وهي المدن الساحلية الثغور

 

 أصبح الخوارزمية عونا  لنجم الدين . فلماذا ؟   س:

 إكراما  لشجرة الدر . ج: 

 ما الخبر المفزع الذي أحزن ) نجم الدين ( ؟ س:

   .       هـ635الثاني عشر من شهر رجب سنة  وفاة أبيه الكامل فيج: 



 

 

 على أي شيء اتفق األمراء بعد وفاة الملك الكامل ؟ س: 

   .   أن  يتولى سيف الدين ابن سوداء ُملك مصر والشام باسم الملك العادل  -أ

         أن  ينوب عنه في دمشق ابن عمه "الجواد مظفر الدين يونس بن مودود"   -ب

ا على الثغور بالشرق . أن  يبق  -ج  ى نجم الدين كما هو أمير 

 لماذا حزن نجم الدين على وفاة أبيه الملك الكامل ؟ س:

ن تفرق وتمزق . ج:   لفقده ملك مصر، ولما سيحدث لهذه الدولة مِّ

 ؟خبر وما ال " وقع هذا الخبر على نفسه وقع الصاعقة "  عمن تتحدث العبارة ؟س:

 الصاعقة ؟ولماذا وقع على نفسه وقع 

 ع عليهل ووقتتحدث العبارة عن ) نجم الدين ( , والخبر هو وفاة أبيه الملك الكامج: 

 وقع الصاعقة لفقده ملك مصر ولما سيحدث لهذه الدولة من تفرق وتمزق . 

 ذاك ؟بم لقب ) سيف الدين ( بعد توليته ملك مصر ؟ وأين كان نجم الدين حينس: 

ة ى قلعالشام  ، وكان نجم الدين حينذاك أميرا عللقب ) بالعادل( حاكم مصر وج: 

 سنجار وبعض الثغور    

 اتفاق األمراء على تولية سيف الدين بن سوداء حكم مصر  .  -علل س:

 لعلمهم بضعفه وأنهم يستطيعون الوصول من خلفه إلي مطامعهم .ج: 

 ما األفكار التي دارت في رأس نجم الدين بعد هذا الخبر ؟  س:

 ُملك مصر .  فقده -أ

 تفرق وتمزق الدولة وضعف اإلدارة بسبب ضعف الملك الجديد . -ب

 أخذ يستعرض جيشه وقدرته على مواجهة تلك الصعاب. -ج

 لم ينس عدوه اللدود ) بدر الدين لؤلؤ ( أمير الموصل . -د

 ماذا فعل نجم الدين عندما ضاق صدره بهذه األفكار ؟س: 

استدعى شجرة الدر وأخبرها بما حدث وأخذ رأيها في انسحابه من حصار ج: 

 الرحبة  فوافقته على ذلك 

 ؟لماذا قرر نجم الدين االنسحاب من حصار )الرحبة(  س:

 وما رأي شجرة الدر في هذا القرار ؟ -



 

 

 وبم عللت ذلك ؟  -

 علل : انسحاب نجم الدين من الرحبة .  -

 "ها : حتى يتفرغ لحل هذه المعضلة ، فوافقته شجرة الدار على االنسحاب بقولج: 

" خيرا تصنع يا موالي ، فما نمضيه في الحصار دون جدوى ننفقه في عمل ُمج     .د 

 لماذا اختلف ) الخوارزمية ( مع ) نجم الدين ( ؟ س: 

 وماذا فعلوا ؟ -

 علل : اختالف نجم الدين مع الخوارزمية .   -

 بسبب مطامعهم الواسعة ، فهجموا علي جيشه وهو في طريقه إلى سنجار .  ج:

 كيف أفلت نجم الدين من الخوارزمية ؟وأين استقر؟س: 

 أفلت منهم هروبا  ولجأ إلى قلعة ) سنجار ( ج: 

 لماذا لجأ نجم الدين إلى قلعة سنجار ؟ س: 

 رجاله .  ليتحصن فيها من الخوارزميين بعد أن هاجموه وتغلبوا على ج:

 بم هدد بدر الدين لؤلؤ ) نجم الدين ( ولماذا ؟ س:

 .   هدده بحصار قلعة سنجار ، وأقسم أال ينصرف حتى يقبض عليه وعلى زوجتهج: 

 أين كان يوجد ) توران شاه ( ؟ وماذا حدث له ؟  س:

صرته  ) أمد ( وهي أعظم مدن ديار بكر على نهر دجلة وحا كان يوجد في مدينةج: 

 ) غياث الدين الرومي ( . جيوش 

 ما الذي طلبته ) شجرة الدر ( من زوجها ) نجم الدين ( وبم أجابها ؟س: 

نه لبت مطلبت منه أن يترك لها تدبير هذا األمر وحل هذه المشكلة فوافقها، وطج: 

 أن يستدعى القاضي ) بدر الدين الزرزاري ( قاضي سنجار .

 ه األمير نجم الدين وزوجته   ؟بين موقف القاضي بدر الدين مما عرض س:

   استجاب القاضي بدر الدين ، وقال : أمر مطاع يا موالي نحن أنصارك .  ج:

 ؟لماذا اختارت ) شجرة الدر ( قاضي سنجار يكون رسوال  إلى الخوارزميةس: 

 ما مبررات اختيار القاضي ليكون رسوال إلى الخوارزمية ؟  -

 ألنه معروف بذكائه وشجاعته ولباقته وحسن تصرفه . ج: 



 

 

 كيف خرج القاضي من القلعة وبلغ مضارب الخوارزمية ؟ س:

بعد أن  ،ربط القاضي بالحبال وأنزل من سور القلعة بعيدا عن الباب في الظالم ج: 

 .  حلق لحيته حتى ال يعرفه أحد ، ووصل إليهم ، فقدم إليهم كتاب شجرة الدر

إلى  جرة الدر صاحبة الفكرة في االتصال بالخوارزمية فلماذا نسبتهاكانت ش: س

 زوجها ؟ 

 حتى يكون القاضي أسرع استجابة للتنفيذ . ج: 

 نجحت شجرة الدر في استمالة قومها . وضح ذلك . س: 

ن مَ إلى فاستثارتهم بأن قالت لهم : " أنتم أهلي وعشيرتي ، ولم يبق لي غيركم  ج:

  "تكم ألجأ إذا تخليتم عني إلى التتار أعدائنا أم إلى الفرنج أسرعوا إلى ابن

 تناول بأسلوبك نتيجة معارك الخوارزمية في سنجار وأمد .  س:

ب  ر الدين لؤلؤ فهرأنطلق الخوارزمية مسرعين إلى سنجار وهزموا جيوش بدج: 

ا  نقذوثم ذهب الخوارزمية إلى مدينة ) آمد ( فخلصوها من غياث الدين الرومي وأ

 ابن نجم الدين " توران شاه"  .

 القوة العسكرية سالح ذو حدين  وضح ذلك . س: 

رة مالقوة العسكرية سالح ذو حدين قد تكون معك أو عليك كقوة الخوارزمية ج: 

 ومرة أخرى تفك عنه الحصار. تطارد ) نجم الدين (

 نجم الدين يريد مصر أن تكون قوية دائما فلماذا ؟  س:

 ليواجه بها الروم والتتار . ج:

 ما الذي يمكن أن يحدث إذا طال األمر بنجم الدين ولم يفعل شيئا ؟ س:

ن قاب مإذا طال بنجم الدين الوقت ولم يفعل شيئا سيمكن األعداء من رقبته ورج: 

 معه. 

ن . اتصفت " شجرة الدر " بالذكاء والمهارة في رسم الخطط للخروج من المحس: 

 وضح ذلك .

دين استطاعت بذكائه أن تنقذ نجم الدين من حصار بدر الدين لؤلؤ وغياث ال -أ

 الرومي 



 

 

 استطاعت ببراعة أن تخرج قاضي سنجار من القلعة بعد أن حلق لحيته .  -ب

 عنوان " مفاجأة " ؟  لماذا اختار المؤلف لهذا الفصل س:

 لكثرة المفاجآت في أحداثه ومنها :  ج:

 مفاجأته بموت أبيه                      -أ

 مفاجأته بقرارات األمراء بعد وفاة أبيه .   -ب

 مفاجأته بانقالب الخوارزمية ضده          -ج

 مفاجأته بحصاره وحصار ابنه . -د 

  آمد ( ؟ –: ماذا تعرف عن : ) سنجار  س

جم قلعة سنجار : قلعة على حدود العراق بالقرب من الموصل ، احتمى بها ن -أ

 الدين من الخوارزميين عندما انقلبوا عليه . 

  .آمد : أعظم مدن ديار بكر على نهر دجلة ، حاصرها غياث الدين الرومي  -ب

: أَعل متِّ ي" س:  ين إلي ها ثم قاَل في أَلم  َشديد  ن؟! د ر بِّما كارةَ الجَ ا شَ فَنَظر نجُم الد ِّ

ي مشُق للَجواد ُمَظف ر الد ِّ داء، ودِّ ين بن َسو  صر لِّسيفِّ الد ِّ ى أَنا هُنا علوونس.. ن يُ ُملك مِّ

يع ا  "الث غور.. تَدبِّير سيُودى بِّنا َجمِّ

 :أ: هات المط لوب لما يلي في َضوء الفِّق رة

 ُمل ك "جمع " ,  ُمضاد " يودِّى بنِّا ",  َمع نَى " الث غور" -

ين بعد تولِّيتِّه ُملك مصَر؟ وأَين كان نجُم ا يلد ِّ ب: بِّم لُق ِّب سيُف الد ِّ  نذَاك؟ين حِّ

ين؟ م الد ِّ صر على نَج  ين ُملك مِّ  اذا؟ولم ج: ما َوق ع َخبر تولِّيةِّ سي فِّ الد ِّ

  :َعل ِّل لما يأتيد: 

  حبة وموافَقة َشجرة الد ر ين من الر   .ان سحاب نَجم الد ِّ

  مي ةاختال ين مع الُخوارز   .ف نَجم الد ِّ

 اإلجابة

داء.«: الث غور»َمع نى أ:   المواقِّع التي يُخشى منها هُجوم األَع 

قِّينا، وينجينا.«: يُودِّى بِّنا»ُمضاد   - يِّينا، ويُب   يُح 

 أَمالَك.«: ُمل ك»َجمع  -
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ل  ب: ا َعلى الث غور با -لُق ِّب بـ : العادِّ ير  ين أَمِّ  .لش رقكان نجُم الد ِّ

لِّية  ج: ين»كان وقُع خبرِّ تو  قة علَى « َسيف الد ِّ اعِّ صر كالص  م النُملك مِّ ين.ج   د ِّ

هم الش خصِّ  َر من األُمراءِّ األي وبي ِّين وأَطماعِّ ص  ون زُ نهم َسينتهِّ ةِّ؛ وألَ ي  لَِّخوفِّهِّ علَى مِّ

بهم، وتَرك الد ولة فَري قِّيق َمآرِّ لة  سَ سة  فُرصةَ َضع فِّ هَذا الملِّك، لِّتَح  ،  ه  ِّ كاَن ولِّلعُدو 

وم والت تار. صُر قوي ة لِّمواَجهة الر   ُمراُده أَن تظل  مِّ

 ) د (

 ها انسحب نجم الدين من الرحبة حتى يتفرغ لحل المشكالت التي جد ت وحملت

 إليه األنباء.

  نجم الدين مع الُخوارزمية بسبب مطامعهم الواسعة.اختلف 

ن جار»ولَم يَكد  يَستقِّر  في »س:  ين« سِّ ياث الد ِّ ر تُحاص الرومي حت ى كانت ُجيوش غِّ

د» ين، وك« آمِّ ر، وفِّيها تُوران شاه بن نَجم الد ِّ يار بك  ين لُؤلُؤدُر الاَن بأَعظم ُمدن دِّ  د ِّ

ه، والتَ  ن جار»ف  حوَل قَلعَة قد أَسَرعَ هُو اآلَخر بَِّجيشِّ  «.د ا...توع ِّ مُ د ا ُمهد ِّ « سِّ

 ) أ ( تََخي ر اإلجابَة الص حيحةَ مما بين األَق واس لما يلي:

ر»ُمرادف   ق  -)تعتدي «: تُحاصِّ م ( -تطو   تهاجِّ

 توقف ( -تراجع  -)أبطأ  «: أَسرع»ُمضاد  

 قالع ( -قلوع  -)مقاليع    «: قَلعَة»َجمع  

د ا»بَين   د ا»و « ُمهد ِّ يل  -)تَرادف «: ُمتَوع ِّ  تَضاد ( -تف صِّ

ين إلى  ن جار») ب ( لماذا لَجأ نجُم الد ِّ  ؟«سِّ

ين؟ ولماذا؟ م الد ِّ ل نَج  يُر الموصِّ  ) جـ ( بَِّم َهد د أَمِّ

 اإلجابة

 ) أ ( 

ق.«: تُحاصر»ادف ُمر -  تُطو 

 أب طأَ.«: أس رع»ُمضاد   -

   قِّالع.«: قَل عة»َجمع  - 

د ا»بين  - د ا»و « مهد ِّ  تَراُدف.«: متوع ِّ
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ن جار(؛ ليحتمي بها َخوف ا من الُخوا ين إلى )سِّ م) ب ( لَجأَ نجُم الد ِّ ا ذين ان تفُضوي ة الرز 

 علَيه، وَشق وا َعَصا الط اعةِّ.

ين( بالقَب ضِّ علَيه و ) جـ ( هد َد )بدر ين لُؤلُؤ( )نَجَم الد ِّ  ر.ه َشجرة الد  َزوجتِّ  علَىالد ِّ

عةِّ التي   هم الواسِّ ماعِّ قِّيق أَط  نهم من تح  ين لم يُمك ِّ  ها.ل عُون إِّليا يتَطانُوكألن نجم الد ِّ

غُط َكف ه اليُسرى براَحتِّه اليُمنى: أَمر  » س:  والي، ع يا مُمطا قَال القاضي وهُو يض 

ب اُؤك ورهن إِّشارتِّك، قالت شجرة الدر: يُريد موالنَ  عثك ن يَب  ي أحن أَنصاُرك وأَحِّ

يلهم بلباقَتك وقُوة بيانك، َوُحسن َمداخِّ  تَمِّ زمية؛ لِّتس  وتمنيهم،  عُدهم،تلك، إلى الُخوارِّ

 «.وتمُحو من نفوسهم كل شيء يغضبهم من موالي..

لُوَب لما يلي، في  ء الفق رة الس ابقة) أ ( َضع في الفَراغ المط   :َضو 

غَط»َمع نَى   «:...............يض 

ر»َجمع   «:................أَم 

يلهم»َعالقَة  تَمِّ  بما قَبلها:.................« لتَس 

ل»ُمفرد   «:...............َمداخِّ

 ) ب ( كانت شجرة الدر صاحبة الرأي.. فلماذا نسبته إلى زوجها؟

رات  زمية) جـ ( ما ُمبر ِّ تيار القاضي لِّيُكون َرسوال  إلى الُخوارِّ  ؟اخ 

ا َعرضه األَمير نَُجم ال م  ين مِّ ي) د ( بي ِّن موقِّف القاضي بَدر الد ِّ  ن؟د ِّ

 اإلجابة

 ) أ (

غط »َمع نى   يشد، ويغمز.«: يض 

ر.«: أمر»َجمع   أوامِّ

تَميلهم»عالقة    بما قبلها: التعليل.« لتس 

ل»ُمفرد   َمد خل.«: َمداخِّ

ك (. ب بِّنَفسِّ  ) ب ( ) أجِّ

ف  -المَهارة  -) جـ ( المبررات هي: الُجرأَة  ة البَ قُ  -ة الل باق -ُحسن الت صر   يان.و 

تعد  لِّتن فيذها.  ) د ( َوافق علَى الفِّكرة، واس 
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مي ة، ويَتحد ث َمعهم، القاضيولَم يكد »س:  ز  ب الُخوارِّ  مويق رأ عليه يَبلغ َمضارِّ

ر بالن فِّير، فَقفَز الفرساُن علَى َصه ى األَم  تاب، َحت ى َدو  يادِّ  واتِّ الكِّ وا هم، وان طلقُ جِّ

ين إلى  عِّ ن جار»ُمسرِّ ين، وأَخذُ « سِّ ر الد ِّ ل ُجيوشِّ بد   ُكل ِّ  وها منوالتف وا َحو 

 «.جانِّب...

 ُجملة  ُمفِّيدة : في، وضع ما تأ تِّى بهِّ يليالمطلُوب لما ) أ ( هات 

 «:...............الن فِّير»ُمرادِّف  

ياد»ُمفرد   «:.................جِّ

زمي ة؟ القاضي) ب ( َكيف َخرج   من القَل عةِّ، وبلَغ مضارب الُخوارِّ

 استمالة قومها.. وضح ذلك. في) جـ ( نجحت شجرة الدر 

مي ة  ز  ك الُخوارِّ ن جار و في) د ( تَناول  بأَسلوبِّك نَتِّيجةَ معارِّ دسِّ  .آمِّ

ح ذَلِّك  الح  ذُو َحد ين. وض ِّ ي ةُ سِّ كرِّ ة العَس   .انيالثك للف صل راَستِّ ء دِّ َضو   في) هـ ( القُو 

 اإلجابة

 اإلس راع.«: النفير»أ ( ُمرادِّف  )

ياد»ُمفرد   َجواد.«: جِّ

لَِّى   عة فى بُطء  ن القل  هِّ مب) ب ( َخرج القاضي في ُجنح الل يل والن اس نِّيام، بَعد أن أُد 

بال، وان   َض فك  الحِّ ندَما بلَغ األر  بال، وعِّ ب إلى مَ  طلَقوحذَر  َمربُوط ا بالحِّ ضارِّ

مي ة. ز   الُخوارِّ

ها بقولِّها لَهم: إِّنهم) جـ ( اس   مِّ فةَ قَو  يرتُها، ولُها أَه   تثارت َشَجرةُ الد ر عاطِّ َمحط  وَعشِّ

يد ا واهم، وأَنها ُمهد دة، يرِّ وا  اُء أنألعدآمالِّها وَمعقدُ رجائِّها، ولَيس لها سِّ ينقض 

 عليها، والَملجأ لها َغيرهُم.

(، ش )بَدر الد ين) د ( أسَرع ) الخَوارزمية ( إلى )سنجار( وحاَصروا ُجيو

م الدين(، كَما ذََهَب بَعض )الخ َصار َعن )نَج  لى آمد؛ إزمية( َواروَهَزموها، وفك وا الحِّ

م الدي ن )غياث الدين(، وأن قَذوا )تُوَران َشاه بن نَج   َصار.ن الحِّ ن( مفخل ُصوَها مِّ

ي ة سِّالح ذُو َحد ين، فَقَد تَُكون َمعَك َكرِّ ة العَس  لِّيل َعلَيك، ُكون بَعد قَ قَد تَ ، وَ ) هـ ( القُو 

م الدين( وتَُهد ده، وأُخرى ة تَُطارد )نَج  ة )الخوارزمية(، مر  َصار  ك َعنهتَف َكقُو  الحِّ

ب ُخُصومه.  َوتَُحارِّ

 

 نجم الدين يرتب لدخول مصر : ●
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رومي ن البعد أن تحقق لنجم الدين االنتصار على بدر الدين لؤلؤ ، وعلى غياث الدي

د ى حدوإنقاذ ابنه توران شاه من الحصار ، انتقل إلى حصن " كيفا " عل، وتَم  

التركستان ، وشرع في ترتيب أمره ، وتدب ر أفضل الطرق للوصول إلى عرش 

مصر ، وكان قد مضى بعض الوقت دون أن يعرف شيئا  عن مصر ، فال رسالة 

اك ، من هن ليهيقبلون ع أقبلت ، وال نبأ أتى ، ولم يَفِّد  عليه أحد من أنصاره ، الذين

د ويطلعونه على دقائق األمور؛ فقلق على أصحابه خوفا  من أن يكون مكروه ق

 ن .اآل أصابَهم ، وكانت قافلة قد وصلت باألمس من مصر ، ولم يأتِّ أحد منهم إلى

 أبو بكر القماش يأتي باألخبار من مصر : ●

ا اشتد  الضيق بصدره خرج إلى شرفة من شرفات  لب ل يق  الحصن المنيع ، وجعولَم 

مه هالة بصره في كل ناحية ، وشجرة الدر بجانبه تحدثه جاهدة  في تفريج كربه وإز

اش أحد تُج   رة ، القاه ار، وبينما هو في قلقه إذا بأحد الخدم يستأذن ألبي بكر القم 

 فأسرع باإلذن له ، واستقبله بسرور بالغ  .

ذهب ن الدة ، َمد  يده إلى نجم الدين بقطعة موبعدما عرض أبو بكر بضاعته الجدي

 قائال  : أرأيت يا موالي هذا الدينار الجديد ؟

عاض المتفتناوله نجم الدين من يده ، وقرأ ما عليه من الكتابة ؛ فبدا في وجهه ا

صر ملُِّك مَ دين الشديد ، ثُم  ناوله شجرة الدر ، ثُم  قالت متعجبة  : العادل سيف ال

ا من ي وجههدا فيََمن... ثُم  رد ته إلى نجم الدين ، ولم تزد شيئا  عما بوالشام وال

ام ي اهتمال فالسخرية ، وما ارتسم فيه من األلم ، والتفَت نجم الدين إلى أبي بكر وق

ثنا عن مصر يا أبا بكر ..  شديد : َحد ِّ

 احتفاالت العامة بَملِّك مصر الجديد : ●

بائح ين الذما  بَجَرت  األمور يا موالي على النحو الذي يحبه العامة ، فقد عاشوا أيا -

لك  بمالتي تُنحر في الميادين وتحت قلعة الجبل ، وتوزع لحومها عليهم ابتهاجا  

مصر الجديد، وماجت الشوارع باأللوف التي خرجت لتشاهد موكب العادل سيف 

 جنوده وأعوانه.الدين وهو يشُق ها إلى القلعة بين 

 وكيف حال األمراء والقواد يا أبا بكر ؟



 

 

 لم يبق يا موالي إال ذوو النفوس الخبيثة الطامعة .

 وال َملِّك يا أبا بكر ؟

د  خبير بالجواري وألوان الشراب و ال  َرف ،الت  وال َملِّك يا موالي وراء األستار جِّ

 للهويشاء لينفقه في ا يفيق إال حين يضع يده في خزائن الدولة يغترف منها ما

 والمجون .

 قصر العادل : فيداود أمير الكرك يحرك األمور  ●

ب إليه األمراء بما يحب من الجواري ليحظوا عنده بمكانة كبيرة كان ، و وقد تقر 

ل ، أحظاهم عنده ) داود أمير الكرك ( الذي أصبح اآلمر الناهي في قصر العاد

 م يبقَ تى لداد تسل طا  عليه وتمك نا  منه ، حيُقصي عنه الناصحين والمخلصين ليز

 قبوضمحوله أحد من ذوي الرأي والتدبير فهذا األمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ 

لى إسراع ى اإلعليه ُمعتقال  بقلعة الجبل ، ُمتهما  بُِّمكاتبتك يا موالي ، وحث ِّك عل

 َمشق ؟!مصر وإنقاذها ، ألم يعلم موالي بخبر العادل والجواد نائب دِّ 

ك على أن يُعطيه دمشق ، وأَحب   ن  أيبدو أن العادل اتفق مع داود صاحب الَكر 

ثغر ووبك الش   )يحتال على الجواد ليُنَف ِّذ هذا االتفاق ، فبعث إليه بكتاب يعطيه فيه 

ابة اإلسكندرية ، وقليوب وعشر قرى من قرى الجيزة ( في مقابل أن ينزل عن ني

 صر ،زيد في الخديعة فيرجوه أن يسرع إلى قلعة الجبل بمالسلطنة بدمشق ، ثم ي

 ليكون بجانبه يعمل برأيه ، فهو في أَمس ِّ الحاجة إليه .

 وبماذا أجاب الجواد يا أبا بكر ؟

ي  لم ينطلِّ ذلك على الجواد ، ولقد علمت أن الجواد فكر في أن يستعين بموال

 يستعين بِّي أنا ؟! وكيف يا أبا بكر ؟

 فر الدين أمير دمشق  يستعين بنجم الدين :الجواد مظ ●

وفيما هما في ذلك الحديث إذا برسول يستأذن ، أقبل من عند الجواد برسالة يرجو 

الرد  عليها سريعا  ، ففضها نَجم الدين ونظر ما فيها ، وجعل يقرأ والبشر يزداد في 

جرة الدر فقرأته وجهه ، ولم يتمهل نَجم الدين وأمر بدواة  وقلم  ، وأعطى الكتاب ش



 

 

وهزت رأسها موافقة  في سرور ، ثم التفت نَجم الدين إلى أبي بكر وقال في بشاشة : 

 خبر صادق يا أبا بكر ! جاء 

فانطلق به  الكتاب و وافقت على جميع ما فيه ، ثم كتب الرد  وسل مه إلى الرسول ،

 مسرعا  .

ي ان بِّ ا أبا بكر ! ، استعوانثنى نَجم الدين إلى أبي بكر وقال سندخل دمشق ي -

 الجواد كما علمت ، فعرض علَي  أن 

ما أقايضه ، آُخذ دمشق ويأخذ هو حصن كيفا وسنجار ، وقد أسرعت بالموافقة ك

ت ق برأيت ؛ فاشتد سرور أبي بكر وقال في فرح :" صفقة رابحة يا موالي " ، وع

 شجرة الدر قائلة  :

ما  عد دمشق سوى مصر ؟! ثمانية عشر يو" زاد األمل إشراقا  يا موالي، فهل ب

 بالمشي الوئيد الهادئ."

 !ان ؟والعوائق يا شجرة الدر ؟!وهل يقف أمام نجم الدين وعزماته عائق مهما ك 

ُت أفكر في هذا الذي صنعه الجواد،   فليته يثبُت قال أبو بكر والش ُك يخامره : ُعد 

 ض مايعرف الفرق ، ويرجع وينقعلى رأي يا موالي ، وأخشى أن يتدب ر الصفقة و

 أبرم .

 فعق ب نجم الدين ُمسرعا  قائال  : لن ننتظر حتى يفكر ويتدبر . 

 القماش يعود إلى مصر بتعليمات نجم الدين ألصحابه : ●

ن ماعي أما أنت يا أبا بكر فتعود إلى مصر مع القافلة ، ومعك تعليماتي إلى أتب

لكلمة اجمع األمراء الثائرين على العادل وفساده ، والداعين إلى اإلصالح والوحدة و

ار ، والتت فرنج، َمن  ينشدون سلطانا  قويا  حازما  يثقون بعزمه وقدرته على مواجهة ال

ه طمئنالدين بن شيخ الشيوخ المعتقل بقلعة الجبل ، وت كما تحمل سالمي إلى فخر

على الخالص ، وكان معه أنباء أخرى عن تدبير نجم الدين لدخول مصر ، 

 واقتراب الفرج 

 دخول نجم الدين دمشق : ●



 

 

وكان رد  نجم الدين بالموافقة على المقايضة قد بلغ الجواد، فظن  أنه ُوف ِّق ، وأذاع 

تاح الناس إلى ذلك ، وارتقبوا وصول نجم الدين ، وفي أول الخبر في دمشق ، فار

استقبلت دمشق الصالح نجم الدين أحسن استقبال ، وكان على ه  636جمادى عام 

د اء ، وشجرة الدر  فرسه األشهب رافع الرأس باسم الثغر ، يحيط به الفرسان األشِّ

، وتتعجل الوصول  في هودجها سابحة  في أحالمها ، تتخيل دمشق ببهائها وجمالها

 إليها .

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 اسم جامع لكل بالد الترك التركستان قلعة على نهر دجلة كيفا

 نظر وتأمل تدبر انتهى× بدأ  شرع

 األمور الغامضة )م( دقيق دقائق األمور يرحل ، يذهب× يقدم  يفد

 الضعيف ×القوي ، الحصين  المنيع الجماعة )ج( القوافل القافلة

 عملة ذهبية )ج( دنانير الدينار ضعيف× شديد  بالغ

 الرضا ، االمتنان× الغضب  االمتعاض اختفى× ظهر  بدا

 أصحاب )م( ذو ذوو امتألت ، اضطربت ماجت

 الجد× اللعب  اللهو البؤس× النعمة  الترف

 يفوزوا ، ينالوا يحظوا االنحراف المجون

 مراسلتك مكاتبتك أكثرهم قربا أحظاهم

 فتحها فضها لم ينخدع لم ينطل

 فرح وسرور بشاشة الكآبة ، الحزن× السرور  البشر

 أبادله أقايضه رجع انثنى

 السريع× البطيء المتمهل  الوئيد علقت عقبت

 يخالط قلبه يخامره العقبات )م( العائق العوائق

 يطلبون ينشدون أعوان )م( تبع أتباع

 الخروج من السجن الخالص حسن التصرف الحازم

 القبة   )ج(هوادج الهودج األبيض ، المؤنث : شهباء األشهب

 أنواع الخمور )ج( األشربة ألوان الشراب تذبح تنحر



 

 

 المحبرة )ج( دوي دواة يعطي× يأخذ  يغترف

 

 كيف تم االنتصار على  بدر الدين لؤلؤ وغياث الدين الرومي  ؟س: 

إلى قومها  مع القاضي  بدر الدين الزرزاري رسالة أرسلت شجرة الدرج: 

جد بهم فأسرعوا إلى سنجار والتفوا حول جيوش بدر الدين نستتالخوارزمية 

وا  مد  وخلصوها من غياث الدين وأنقذآوهزموه وفكوا الحصار ثم اتجهوا إلى  

 توران شاه بن نجم الدين.

 ولماذا ؟إلى أين أتنقل نجم الدين بعد انتصاره وإنقاذ ابنه ؟  س:

موره نتقل نجم الدين إلى حصن كيفا على حدود التركستان وبدأ في ترتيب أاج:  

 . عرش مصر إلىوأخذ يفكر في أفضل الطرق للوصول 

 على الرغم من انتصار نجم الدين فإنه كان قلقا .وضح السبب ؟ س:

ر كان قلقا  من جهة مصر وأتباعه فيها حيث مضت مدة طويلة لم تصله أخباج: 

 تطمئنه عليهم.

 ماذا فعل نجم الدين عندما أشتد به الضيق ؟ ومن كان بجانبه يحدثه ؟ س:

لما أشتد به الضيق خرج إلى شرفة من شرفات الحصن وجعل يقلب بصرة في  ج:

 . كل ناحية وشجرة الدر بجانبه تحدثه لتزيل كربه وتزيح همومه

 ى ذلك ؟ستدل علاكانت شجرة الدر زوجة مخلصة وفيه لزوجها. س: 

ان با  كاختلفوا معه أرسلت لهم خطا عندمافقد وثقت عالقة زوجها الخوارزمية وج: 

بنه توران شاه ولما ضاق صدره لعدم وصول اسببا  في فك الحصار عنه وعن 

ربه أخبار من مصر خرج إلى شرفة القصر فلم تتركه وقفت بجانبه تحدثه لتزيل ك

 . وتزيح همومه

 َمن الذي استأذن في الدخول على نجم الدين أيوب ؟  س:

 بكر القماش  أحد تجار القاهرة. أبوج: 

 من أين جاء أبو بكر ؟ وكيف أستقبله األمير ؟ ولماذا ؟ س:



 

 

ليه مل إحألنه  ؛ ستقبله األمير نجم الدين بالترحيب والسروراجاء من القاهرة و ج:

 أخبار مصر التي كان متعطشا  إليها.

 الذي عرضه أبو بكر وبأي شيء مد يده لنجم الدين ؟ وماذا قال له ؟ ما س:

 ائال  قعرض أبو بكر بضاعته الجديدة ومد يده إلى نجم الدين بقطعة من الذهب ج: 

 .؟ أرأيت يا موالي هذا الدينار الجديد   له

 ظهر االمتعاض الغضب في وجه نجم الدين ؟ اذالم س:

ن حرم م بينما هو قد  العادل ملك والشام واليمن ألنه قرأ ما نقش على الدينارج: 

 . الملك الذي يستحقه 

 .في ضوء قراءتك الموضوع العادل صف مظاهر احتفال الشعب بالملك الجديدس: 

ومها زع لحعاشوا أياما بين الذبائح التي تنحرفي الميادين وتحت قلعة الجبل وتوج: 

اهد الشوارع باأللوف التي خرجت لتشعليهم ابتهاجا بملك مصر الجديد وامتألت 

  موكب العادل سيف الدين.

 "الناس على دين ملوكهم "  وضح ذلك في ضوء دراستك للفصل .س: 

 قد كان، و الناس على دين ملوكهم ؛ألنهم قدوة للشعب إن  استقاموا استقام الناس ج:

م بتقدي ائهي إرضالملك العادل الهيا  عابثا  ماجنا  فصارت الحاشية مثله وتسابقوا ف

 الجواري إليه .

 س: حياة الملك العادل تبين عوامل انهيار األمم والشعوب  وضح ذلك . 

  . سيطرة الحاشية على الحاكمأ: 

 .  انغماس الحاكم في اللهو و الشراب ب:

 .  استخدام أموال الدولة في اللهو والمجون ج:

 .ادل "ملك مصر الجديد ابتهاج عوام الناس بمقدم " الملك الع -أ  -علل س:

                 ادل.  لك العألنهم ال يعلمون الحقيقة ، وال يهمهم سوى إشباع بطونهم بذبائح المج:  

 اعتقال األمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بقلعة الجبل . -س:علل

                        .قاذها وإن اعتقله العادل بتهمة مكاتبته لنجم الدين، وحثه على اإلسراع إلى مصر ج:

 ب ؟سأل نجم الدين أبا بكر عن أحوال أألمراء والقواد والملك . فبما أجا س:



 

ال إلم يبق في مصر أحد من أصحاب الرأي والتدبير ولم يبق فيها  : قال له ج:

 أصحاب النفوس الخبيثة الطامعة.

بائح ن الذأياما  بيجرت األمور يا موالي على ما يهوي الذين ال يعلمون فعاشوا " س:

 على )من المتحدث ؟ ومن المخاطب ؟ ثم وضح قيمة قوله  "التي تنحر في الميادين

 ما يهوي الذين ال يعلمون ( ؟

 المتحدث ــ ) أبو بكر القماش ( والمخاطب ــ األمير ) نجم الدين ( ج:

 . حفرااأل يعنيهم الذبائح ومواكب يدل على جهل الناس بحقيقة األمور فكل ما وهذا -

  صف حياة الملك العادل الخاصة ؟س: 

لمال اواغتراف  يعيش خلف الجدران ال هم   له إال شرب الخمر ،الملك العادل  ج:

إليه  ربونن األمراء  الطامعين يتقأمن خزائن الدولة لينفقه على مالذه وشهواته  و

 .  بما يحب من الجواري

 ن الذين قربهم الملك العادل إليه ؟مَ س: 

نده  عالجواري ليحظوا عنده بمكانة عاليه وكان أحظاهم بتقرب إليه األمراء  ج:

 . داود أمير الكرك 

 من الذي أصبح األمر الناهي في قصر العادل ؟ وماذا كان يفعل ؟س: 

 . هو  داود أمير الكرك  وكان يبعد عنه الناصحين والمخلصين  ج:

 لشيوخ ( بقلعة الجبل ؟ما سبب اعتقال األمير ) فخر الدين بن شيخ ا س:

 اعتقله بتهمة مكاتبة نجم الدين وادعاء خروجه على الملك الجديد. ج:

 عادل ( و ) الجواد ( ؟ وما نهاية هذا االتفاق ؟العالم اتفق ) س: 

ة كندريواإلس تفق الملك العادل مع الجواد  نائب دمشق على أن يعطيه  الشوبكاج: 

لكرك من قرى الجيزة في مقابل أن يتنازل  لداود صاحب ا ةن قرييوعشر .وقليوب 

ون عن  دمشق  وزيادة في الخديعة طلب منه أن يسرع إلى قلعة الجبل بمصر ليك

 لدين.الكن الجواد لم ينخدع وفكر في أن يستعين بنجم ،  بجانبه فهو محتاج إليه

 ها ؟ما المقايضة التي تمت بين  نجم الدين  وبين الجواد  وما أثر س:



 

 
 

فدخوله  سنجار ( وكيفا عرض الجواد صفقة رابحة يقايضه بدمشق بدال  منج: 

 دمشق يقربه من أمله في حكم مصر.

من قائل هذه  "زاد األمل إشراق يا موالي فهل بعدد دمشق سوى مصر  "س: 

 ؟  "هل بعد دمشق سوى مصر" العبارة ؟ وما مناسبتها ؟ وماذا يعني القول 

دين الدر ( وذلك حين أرسل الجواد نائب دمشق يقايض نجم القالتها ) شجرة  ج:

شق ن دمعني أيهذا القول و بدمشق بدال  من كيفا وسنجار ففرحت قالت هذه العبارة.

 . تقرب الحلم واألمل في حكم مصر

 قول ؟من قائل هذه العبارة ؟ وماذا يقصد بهذا ال "صفقة رابحة يا موالي  س: "

ة وز كبيربقوله أن دمشق مدينة كبيرة وحاكمها له نف "اش أبو بكر القم "قالها ج: 

 فهما من الثغور البعيدة. "كيفا  "و" سنجار  "بخالف قلعة 

 . عالم بني شكه هذا ؟" الجواد" أبدى أبو بكر شكه فيما عرض  س: 

 لفرقاعرف يبناء على ما هو معروفا  من تردد الجواد وربما يفكر في الصفقة و ج:

 ذلك. إلى هتفق عليه أو ربما أنصاره ينبهونافيرجع وينقض ما 

 لماذا أسرع نجم الدين بالرد على رسالة الجواد ؟ س:

ألنها صفقة رابحة وهو يرغب في دمشق لتفتح له طريق مصر كما أنه خاف ج: 

 بعد ما يتدبر الموضوع. "الجواد  "من االنتظار فيتراجع 

 بكر العودة على مصر مع القافلة. فلماذا ؟ يأبطلب نجم الدين من س: 

 ادل ك العليرسل نجم الدين تعليماته إلى أتباعه من األمراء الثائرين على المل ج:

 ر الدينفخ" كما يحمل مالما  حارا  إلى  –وفساده والداعين إلى اإلصالح والوحدة 

 الظلم.المعتقل بقلعة الجبل ويبشره بقرب الخالص من " بن شيخ الشيوخ ا

 ما أثر مواقفه نجم الدين على المقايضة على الناس في دمشق ؟س: 

  "نجم الدين  "ارتاح الناس إلى ذلك وارتقبوا وصول  ج:

 ؟ "دمشق  "متى دخل نجم الدين  س:

 هـ 636دخلها في أول جمادي عام ج: 

 صف منظر دخول نجم الدين لدمشق ؟س: 



 

 

ه حيط بفرسه رافع الرأس باسم الثغر ي استقبلته دمشق أحسن استقبال وكان علىج: 

  . مهاالالفرسان األقوياء وشجرة الدر في هودجها سابحة في أح

م»س:  يدةَ، مد  يَده إِّلى نَج  ر بضاَعتَهُ الجدِّ عة  من ين بِّ الد ِّ  َوبعدما عرض أَبو بك  قِّط 

يد؟! فَتناوَ  ينار الَجدِّ ين من يدِّ جُم انَ له الذ هبِّ قائِّال : أَرأي ت يا موالي َهذا الد ِّ ه، وقرأ لد ِّ

يد، ثم ناو تِّعاُض الش دِّ ههِّ االم  تابة، فَبدا في وج   «.د ر..جرة الشلَه ما علَيه من الكِّ

ا بي ن األقواس لما يلي: م  د الص واب مِّ  ) أ ( حد ِّ

تعاض»ُمرادِّف  -  الغَضب( -الن فور  -)الذ هول «: االم 

 نَسى( -َجهل  -)خفِّى «: بدا»ُمضاد  -

تِّفهام في الفقرة: )الت عجب   الت قرير( -النفي  -الغَرض من االس 

ها.. اس تدل علَى جِّ ا مخلِّصة وفِّي ة لزو   ك.ذلِّ  ) ب ( كانت َشجرةُ الد ر زوج 

ير؟ ولماذا؟ تقبلَه األَمِّ ن أَين جاَء أَبو بكر؟ وَكيف اس   ) جـ ( مِّ

ين؟  ) د ( لَِّم َظَهر االمتِّعاض في وجه نَجم الد ِّ

 اإلجابة

 ) أ (

تعاض»ُمرادف   الغَضب.«: االم 

 خفى.«: بدا»مضاد 

تفهام فى الفقرة: التعجب.  الغرض من االس 

ا مخلصة وفي ة لزوجها، يدل على ذلك مشاركتها له  ) ب ( كانت شجرة الدر زوج 

فلما  وأحزانه، ومساعدته والوقوف بجانبه؛ تشد أزره، وتقوى عزيمته،فى أفراحه 

 فريجاشتد الضيق بصدره بسبب قلقه على أصحابه، وقفت بجانبه تحدثه جاهدة فى ت

ليه: عدها كربه، وإزالة همه، وعندما ذكر نجم الدين لها ما غشاه من العوائق كان ر

  وهل يقف أمام

  ن؟!نجم الدين وعزماته عائق مهما كا

 ) جـ ( جاء أبو بكر من القاهرة.

ا، ورحب به. -  استقبله األمير استقباال  حارًّ

نان ألن الصالح يحب مصر وأهلها، وكان متلهف ا على سماع أخبارها، واالطمئ -

 على أحوالها، وعلى أتباعه الثائرين على العادل وفساده.

ل امتد ليشمل مصر ) د ( ظهر االمتعاض على وجهه عندما علم أن ُمل ك العاد

 والشام واليمن، بعد أن قرأ ما نُقش على الدينار.
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ران، خبير  مواليوالملك يا »س:  لوان وأ بالجواريوراَء األستار، وَخلف الُجد 

ف ، يغ  الش راب والت رف، ال يُفِّيـق إال حيـن يَضع يَده فى َخزائن الد ولة نهـا ما مترِّ

و والمُجـون فييَشـاء، لِّين فقه   «.الل ه 

نك لما  اآلتيالفَراغ  في) أ ( َضع  لب مِّ  :يليما يُط 

 «:...................الجواري»ُمفرد  

  «:.....................خبير»َجمع 

هم») ب (  ين ُملوكِّ راَستك لِّلفصل«الن اس على دِّ ح ذَلك فى ضوء دِّ  .، وض ِّ

يار ا ل ان هِّ  ك.ألُمم والش عوب، بي ِّن ذل) جـ ( الفق رة تَتضم ن َعوامِّ

 :يأتي) د ( عل ل لما 

 .صر الَجديد ل ملك مِّ م الملك العادِّ  اب تهاج َعوام الن اس بمق دِّ

.ين بن شيخ الش يوخ بقل عة الَجبل ر الد ِّ ير فخ   اعتِّقال األَمِّ

 اإلجابة

 ) أ (

 الجارية.«: الجواري»مفرد 

 خبراء.«: خبير»جمع 

ليه ) ب ( الناس على دين ملوكهم؛ فالعادل ماجن فاسق، فال غرابة أن يتقرب إ

 ثله،ماألمراء بما يحب من الجواري، ليحظوا عنده بمكانة كبيرة، وصارت حاشيته 

جة، الجماهير مبتهكما جرت األمور على ما يهوى الذين ال يعلمون، فاستقبلته 

 وماجت الشوارع باآلالف التي خرجت لتشاهد موكبه.

ين لداع) جـ ( الفقرة تتضمن عوامل انهيار األمم والشعوب؛ فاألمة التي تحارب ا

م إلى اإلصالح والوحدة وجمع الكلمة، وكان حكامها من غير ذوى القوة والحز

 ضةصبين، فإنها ُمعَر  والعزم والقدرة على مواجهة األعداء والطامعين والمغت

 لالنهيار والضياع.

 ) د (
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 م ن عواابتهاج عوام الناس بمقدم الملك العادل، ملك مصر الجديد، يرجع إلى أ

ين بيقة الناس ليس لديهم المقدرة على اتخاذ القرار، وال يستطيعون التفرقة الدق

غير بانساقوا الصالح والطالح، ونظرتهم قاصرة، والمظاهر الكاذبة تخدعهم، فقد 

 مشاهدةح، وتفكير لمشاهدة موكب الحاكم الجديد، وكل ما يعنيهم ما ينالهم من الذبائ

 مواكب األفراح التي ينظمها المنافقون.

صلح،اعتقال األمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بقلعة الجبل، يرجع إلى أنه م 

ا ي كان يفعلهحريص على مصلحة وطنه وشعبه، وال تعجبه التصرفات الشائنة الت

دين(، م ال)العادل( الماجن المستهتر الذي اتهم األمير فخر الدين بمكاتبته لـ )نج

 واد عى خروجه عليه؛ مما جعله يأمر باعتقاله في قلعة الجبل.

ن،.. أَقبل من»س:  تأذِّ ند وفِّيما هُما في ذَلك الَحدِّيث، إِّذا برُسول  يس  سالة  الَجو عِّ اد برِّ

د عليها  ين، ونظر فِّيها، وجَ يرُجو الر  ها نَجُم الد ِّ بش ر يزداد رأ والعل يقَسريع ا، فَفض 

ين، وأَمر بِّدواة وقلَم، وأَعطى ال ه، ولم يتَمه ل نجُم الد ِّ هِّ تافي وج  ة الد ر ب َشجركِّ

ت رأ سها ُموافقة فى سرور..  «.فَقرأته، وهز 

ا بين األَق واس لما يلي: م  د الص واب مِّ  ) أ ( حد ِّ

ير الض   -  يعُود علَى:« هُما»مِّ

ين، وَشجرة الد ر   م الد ِّ م الد ِّ  -َشَجرة الد ر، وأبى بكر  -)نَج   ر(أبى بكوين، نج 

 تَع ليل( -تف صيل  -بما قبلها: )نَتِّيجة « فَفض ها»عالقة  -

لِّيل( -المفاَجأة  -يُفيد: )الش ك « إذا»الت ع بير بَقَوله:  -  الت ق 

ت ين، وموافَقة َشجر« الَجواد»اب ) ب ( لِّماذا لقي كِّ  ر؟ة الد  قَبُول نَجم الد ِّ

ل ر: صفقة رابِّحة يا موالي، ماذا يق صد بِّهذا القَو   ؟) جـ ( قال أبو بك 

 ) د ( أَبدى أبو بكر َشك ه فِّيما عرضه الَجواد، َعالم بني شك ه هذا؟

 اإلجابة

 ) أ (

 «.نجم الدين، وأبى بكر»يعود على: « هما»الضمير  -
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 بما قبلها: تفصيل.« ففضها»عالقة  -

 يفيد: المفاجأة.« إذا»التعبير بقوله  -

 ا أولوموافقة )شجرة الدر(؛ ألنه) ب ( لقي كتاب )الجواد( قبول )نجم الدين(، 

و هخطوة في طريق الوصول إلى حكم مصر الذي طالما كان )نجم الدين( يحلم به 

ى و )شجرة الدر( التي رأت أن األمل زاد إشراق ا، حيث لم يكن بعد دمشق سو

 مصر.

ن ، أن هذه المقايضة م«صفقة رابحة يا موالي») جـ ( يقصد أبو بكر بقوله: 

 ك فيشنجم الدين؛ ألنها ستقربه من تحقيق حلمه الذي ينشده، وال  مصلحة الصالح

؛ ألنها مدينة كبيرة، «كيفا، وسنجار»أفضل بكثير من حصني « دمشق»أن 

 وحاكمها له نفوذ كبير.

 رد دت) د ( بني )أبو بكر( شكه فيما عرضه )الجواد( بناء على ما هو معروف من 

 ض مالصفقة، ويعرف الفرق؛ فيرجع، وينق)الجواد(، فربما يراجع نفسه، ويتدبر ا

 اتفق عليه، أو ربما أنصاره ينبهونه إلى ذلك.

صر َمع القافِّلَة، وَمع» س:  ر؛ فَتعُود إلى مِّ ا أَنت يا أبا بَك  لى أتباعي ماتي إك تعليأَم 

ين إلى اإل ه، والد اعِّ ل َوفسادِّ ن األَُمراء الث ائِّرين علَى العادِّ المِّ دة، وَجمعح والوص   ح 

ه وقُد مِّ ا، يثقُون بعَز  ج واجهة الفرن  مُ علَى  رتِّهالَكلِّمة، َمن  ين ُشدون ُسلطان ا قوي ا حازم 

 «.والت تار 

ا بي ن القَوسي ن لما يَل يحة مم ِّ جابة الص حِّ  ى:) أ ( َضع خط ا تحت اإلِّ

 يَطلبُون ( -يرُجون  -يكل ِّمون «:) ين شُدون » ُمرادف  - 

الص ( -بِّناء  -الح صَ «: ) فساد » ُمضاد  -   إخ 

ين » ُمف رد   ية ) «:الد اعِّ  الد عاء ( -الداعي  -الد اعِّ



 

 

د علَى رسالة الجَواد؟ ين بالر   ) ب ( لماذا أَسرع نجُم الد ِّ

ُكوم تجاه الوطن، و ح) جـ ( َحد دت الفق رة َدور كل   من الحاكم والمح   ذَلك. ض ِّ

ل تع ليمات نَجمِّ الد ِّ  مِّ ي ته لألَ ) د ( َماذا تَح  يين لِّألُمراء، وتَحِّ ين؟ر فَخ  مِّ  ر الد ِّ

 اإلجابة

  .يطلبون«: ينشدون » مرادف )أ( 

 .صالح«: فساد » مضاد  -

 .الداعي«: الداعين » مفرد - 

 عد أنخوف ا من أن يرجع فى رأيه بأسرع نجم الدين بالرد على رسالة الجواد )ب(

 .يتدبر الصفقة، ويعرف الفرق، ويرجع وينقض ما أبرم

  :حددت الفقرة دور كل من الحاكم والمحكوم تجاه الوطن)ج( 

  ة فواجب الحاكم: الحرص على مصلحة البالد والعباد، وأن يكون قدوة طيب

 .لشعبه

  وعي، جمع الكلمة، ونشر ال وواجب المحكوم: تنفيذ أوامر الحاكم الصالح فى

 .واختيار الحاكم األمين الحازم القوى

ا يجمعوتحمل تعليمات ) نجم الدين ( لألمراء الثائرين أن يوحدوا كلمتهم، و)د( 

 .صفوفهم، ويستعدوا لقرب الخالص

ا إلى األمير ) فخر الدين ( وطمأنته على الخالص  ا حارًّ من  كما تحمل سالم 

 .السجن، واقتراب الفرج

 

 بقوة العزيمة تهون المصاعب : ●

وعندما استقر نجم الدين وشجرة الدر في دمشق ، قالت شجرة الدر في سرور :     

" منزل سعيد يا موالي ، وما بعده أسعد بإذن هللا " ، قال الصالح نجم الدين وهو 
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ح بصره بعيدا  ناحية مصر : ولكن كيف الوصول إلى مصر ؟! أعاننا القدر  يسر ِّ

ودخلنا دمشق بغير أن نرفع سيفا  أو نريق دما  ، أما بعد هذا فالطريق شائك ، وال 

أدري ما ُخب ِّئ لنا فيه من سيوف بني أيوب وكمائنهم وخبث الفرنج ، وتدبير سوداء 

 بنت الفقيه ، وكيد أتباعها الموجودين في صفوفنا .

  تزولهللا ئد ، وبتوفيققالت وبريق األمل يلمع في عينيها : بعزم موالي تهون الشدا

العقبات وتنهد الرواسي ، وليس مع الشجاعة والعزم الصادق صعب ، وال مع 

 اإليمان بالحق مستعص  .

 ،صابها ة ومعلينا أن ندبر وهللا الكريم هو الملهم والموفق ، فاهلل يرى هذه األم  

اة لغزالئك ويعلم حاجتها في هذه الظروف إلى موالي ، وسيعينه على أن ينتقم من أ

 الذين دن سوا األرض الطاهرة .

ر ك سكقال نجم الدين : " كالم جميل يا أم خليل ، لسانك يقطر شهدا  ، وكالم  

وال  اللة ،الك ُمصف ى ، ويعجبني منك قلبك الثابت ، ونفسك الوث ابة التي ال تعتريها

جم نالي ال ، وموتنال منها الشدائد " ، فأسرعت في نبرات واثقة قائلة  : " وكيف 

مي أما الدين األيوبي هو مصدر قوتي وشجاعتي ، يمنحني العزم واإلقدام ، و يفتح

 آفاق األمل ".

 مجير الدين وتقي الدين يطلبان من نجم الدين دخول مصر : ●

وفيما هما يتناجيان ، إذا بالحاجب يعلن لنجم الدين وصول عمه مجير الدين ،     

، واستئذانهما عليه ، فانصرفت شجرة الدر ، وأذن لهما وعمه تقي الدين من مصر 

اه ، ومعهما بعض أمراء مصر ، وقضوا بقية الليل  نجم الدين ، فدخل عليه عم 

يحدثونه عن فرارهم من العادل، وعن مصر وما ترد ت في حمأته ، وإلحاح الشعب 

العادل على أن يمد إليهم نجم الدين يده ، ويسرع بالقدوم وتخليصهم من شر 

وحاشيته ، ونجم الدين يسمع ويفكر ، حتى صاح به تقي الدين قائال  في حماسة 

يَه ؟! واجب على موالي  واستعطاف : الواجب يدعوك يا موالي ، فمتى تلب ِّي داعِّ



 

 

أمام هللا أن ينهض إلى مصر ، ويطفئ النار المشتعلة بِّها قبل أن تحرقها ، إن مصر 

ت ضعف الشام معها ، إنها القلب النابض لكل جيوشنا قوة هائلة يا موالي ، إذا ضعف

ل موالي بالرحيل إليها لينتشلها مما هي فيه .  فََهال  عج 

 نجم الدين يستعين بالصالح إسماعيل على دخول مصر : ●

ن أطيع فك ر نجم الدين فيما سمع واقتنع به فهو يعرف أن مصر قوة عظيمة يست   

نسى ياضية ، وينهي قصتهم في هذه البالد فهو ال يضرب بِّها الفرنج الضربة الق

التي  مياطمآسيهم وال يغفل عنهم ، وال يغيب عن باله أنهم أخذوه رهينة في موقعة د

ر نشبت في عهد والده الكامل ، حين هاجموا هذا الثغر عام ستمائة وخمسة عش

 للهجرة ، ليدخلوا منه مصر 

صر يسرع إليه ليساعده في دخول م لذلك أرسل على عمه إسماعيل يطلب منه أن  

ه ير ب، ولم ينتظر وصول عمه فاندفع بجيشه مسرعا  على مصر ، وظل  يتابع المس

 حتى بلغ نابلس فاستولى عليها ثم وقف ينتظر وصول عمه إسماعيل 

 ورد المنى ونور الصباح تفرقان بين أتباع نجم الدين : ●

د ب ورمه الصالح إسماعيل ، كان كتاولكن قبل أن يصل كتاب نجم الدين إلى ع    

لِّغانه فيه باتفاق نجم الدين  اد الجووالمنى ونور الصباح قد بلغ إسماعيل ، يُب 

رانه من خطر ذلك عليه ، فرد  عليهما يحث هما على بث الفرقة بي  ود نجمن جنويحذ ِّ

 الدين ، والسيما من معه من األيوبيين إلى أن يرى رأيه.

على الفور باالتصال بعميه مجير الدين وتقي الدين اللذين  ولم تتمهال فقامتا

ئَت  من  يصاحبانه ، ودار بينهم حديث طويل سخرت فيه ورد المنى منهما ، وهزِّ

صبرهما على الطاعة لجارية من الجواري تأمر وتَن َهى ، وحذ رت هما من البقاء مع 

فتهما بطش شجرة الدر إذا تَم  لَها ا ألمر ، مؤكدة لهما أن ها تسعى نجم الدين ، وخو 

للملك لنفسها ال البن أخيهما نجم الدين وأن ها إذا وصلت إلى الملك قضت على 



 

األيوبيين صغيرا  وكبيرا  ، وبخداع المرأة ودهائها ولباقة ورد المنى انخدع الرجالن 

 ، وعاونا على إشاعة الفرقة بين أتباع نجم الدين من األيوبيين .

 إسماعيل يهاجم دمشق :الصالح  ●

نباء ت األوبينما كان األمير نجم الدين ينتظر وصول عمه الصالح إسماعيل ، أقبل   

إليه بأن  إسماعيل هجم على دمشق بجيش ضخم ، واقتحمها وحاصر قلعتها ، 

ماذا  ه :"وحصر فيها ابنه المغيث ، الذي تركه حاكما  عليها ، قال نجم الدين لعمي

ى ا نرلموقف الحرج ؟"   فأسرع مجير الدين قائال  في عجب : ماذتريان في هذا ا

 ؟! وهل األمر يحتمل التشاور

مشق ، يل دواألخذ والرد ؟أموالنا وأوالدنا هناك ، أننتظر حتى ينهب الصالح إسماع 

رى ؟! اذا أتقي الدين قائال  : م وهكذا أجابويقبض على أهلنا ويذيقهم الهوان ؟! . 

فضل ابنك المغيث محصور بالقلعة ، ورأسه قريب من سيف إسماعيل ! أليس من األ

 أن نعود إلنقاذه ؟!

،  لفناخوكيف نتقدم ُخطوة  واحدة  وظهورنا مكشوفة ؟! أنأمن أن يسرع إسماعيل   

 ويحصرنا بين نارين : ناره ونار العادل وجيوش مصر ؟! 

ه مام هذَر أيعجب نجم الدين لهذا الت بَد لِّ من عميه ، وكظم غيظه ، ولم  فاشتد   

ائدا  عه عالظروف العصيبة إال أن يوافقهما ويقرر العودة إلى دمشق ، وأسرع بِّمن م

د م ل التقَ ض ِّ حتى بلغ القَُصي ر ، ولم يكن من رأي شجرة الدر أن يعود ، فقد كانت تُفَ 

جم الدين كيف ينتزع دمشق ، ويؤدب الصالح إلى مصر ، ومن هنا يعرف ن

 إسماعيل وجنوده .

 سقوط دمشق في يد الصالح إسماعيل : ●

وعند القَُصي ر أقبلت األنباء بسقوط قلعة دمشق في يد الصالح إسماعيل ، وقبضه     

على المغيث بن نجم الدين وإلقائه في السجن ، فعاد نجم الدين يسأل عميه عما 



 

 
 

إسماعيل ، ويؤكد لهما أنه ال يرى جدوى من العودة ، وأن  خطوة يريان فيما صنع 

إلى األمام خير من خطوة إلى الخلف ، فأسرع مجير الدين يجيب في صوت ساخر 

 : ونترك أهلنا وأموالنا ؟! نتقد م إلى هدف مجهول وندع ما في أيدينا ؟! 

 عودة مجير الدين وتقي الدين إلى دمشق : ●

مشق ده وأمر أتباعهما ومن أغرياه بالعودة ، فانطلقوا إلى ولم يتمهل هو وأخو

ه وامرأتِّه شجرة الدر ، قالت شجر در ة الوتركوا نجم الدين ليس معه سوى مماليكِّ

رى في غير اكتراث لهذه الحوادث المتالحقة : " ال بأس على موالي ، كل ما ج

هوا الصعاب دون عزم موالي وشجاعته وصبره ، وما ُخلَِّق الرجال إال ليجاب

 ويتغلبوا على الشدائد ".

ه ، وكيف نتصرف اليوم يا شجرة الدر ؟! لم نحسب حساب إسماعيل وُخبثه وأطماع

ِّي حسابنا معه ، وكان من األجدر أال نخرج من بل أن ها قوتركنا دمشق قبل أن نَُسو 

 نقبض عليه ونسجنه أو نأخذه معنا .

هل فيوب أين وتقي الدين وكثير من بني أجابت في هدوء  : وقد كان معنا مجير الد  

وأمور  ،حفر أغنى شيئا  أن  كانوا بيننا ؟! من خلفنا يا موالي عقارب تسعى وأظافر ت

دين الحاق ؤالءهتَُدب ر ، وهذه تجربة ساقها هللا إلى موالي ليعلم أنه ال بد أن ينبذ 

لى عهم طوي أفئدتالذين ال تصفو قلوبهم ، ويبحث عن آخرين يحبهم ويحبونه ، ال تن

ئه ك ى طاعتم علحقد  أو تفور بأطماع  . لن ينفعك يا موالي سوى غلمانك الذين تُنَش ِّ

نهم تزيد مو ، ، وتمأل قلوبهم بحبك ، تأتي بهم صغارا  فتكون لهم األَب واألَخ والعم  

 حتى تصل إلى ما تريد .

 أطماع بني أيوب وأحقادهم : ●

ال ُملك ال حديث لكبيرهم وال لصغيرهم سوى كل بني أيوب يا موالي طامع في 

أة الخالف والتباغض والتحاسد ، فتنو الفُرقة في  الحكم والسلطان ، ينبتون في َحم 

ب  كل منهم على حقد آبائه وأطماعهم ، ال يعرف إال التخاصم  صدورهم ، ويشِّ



 

 

، دون والتنازع ، والعمل على انتزاع ما كان لآلباء واألجداد واإلخوة واألعمام 

النظر إلى القوي القادر الذي يحمل األعباء وينهض بوزر الحكم الثقيل ، كل واحد 

امة الطمع ، ال يفكر في قدرته واستعداده ، وال يعرف  منهم يا موالي يعيش في دو 

ثِّقَل الحمل الذي يوضع على عاتقه إن قُي ِّض له أن يحكم ، حتى األبلَهِّ منهم يا موالي 

  يظن أنه يستطيع !.

 نجم الدين يأمل في مساعدة داود له : ●

ن مهز  نجم الدين رأسه مرات ، ثم قال : معك حق يا شجرة الدر ، وكيف نخرج 

 مأزق اليوم ؟! تدبير بُي ِّت بليل  كما تقولين ، فما العمل ؟

 األمل في جانب واحد يا موالي ، في جانب داود صاحب الكرك .

صل ه أن يل هم! إن ه مرة  معنا ومرة  علينا ، وكعجبا  ، وهل يُرَجى من داود خير  ؟

حن فيه م ما نا علإلى ُملك الشام الذي كان ألبيه ، وأنا اليوم أشد خوفا  من جانبه ، فإذ

ن ا .  هاجمنا وانتهى مِّ

،  اعيلقالت مسرعة  إنه لن يهاجمنا ، ولن يقضي علينا ؛ ألن ذلك يقوي عدوه إسم

َق ، أال يرى مواليوأرى أنه في حاجة إلينا لنعاو َمش  يه بعث إلنأن  نه على أن يأخذ دِّ

 ! وكان ستجيبا  ال مونُمن ِّيَه بِّها ، ونضمه إلينا ونتقوى به في هذا الموقف ، وال إخاله إ

َمش ق   .داود في ذلك الوقت في مصر يطلب معاونة الملك العادل على بلوغ دِّ

ها رأيها الصائب ، وكتب توا  وافق نجم الدين على ما اقترحت شجرة الدر ، وشكر لَ 

ُده و يُمن ِّيه ، وأسرع الرسول بالرسالة ، ينهب الطريق إلى مصر .  إللى داود يَعِّ

 معناها الكلمة معناها الكلمة

ح بصره سهل)×( صعب ، عسير  شائك  يرسله ويمده )ج( األبصار يسر 

 كيودتدبير وحيلة ، مكر )ج(  كيد )م( كمين والمراد: مكائدهم الكمائن



 

 

 صعب مستعص الجبال )م( الراسي الرواسي

 الكاللة : الضعف –ال تصيبها  ال تعتريها الراحة)×( التعب  الكالل

 اإلحجام)×( التقدم  اإلقدام الضعيفة× القوية  الوثابة

 سقطت تردت الحارس )ج( حجاب وحجب الحاجب

 الحواشيالمحيطون به )ج(  الحاشية الطين األسود المنتن الحمأة

 والحث تحضيضكلمة : لل هال تستجيب تلبي

 قامت ، ثارت نشبت جرائمهم )م( مأساة مآسيهم

 إهمال)×( اهتمام   اكتراث مكرها وخبثها دهائها

 يفروا ، يهربوا)×( يواجهوا  يجابهوا المراد : أعداء عقارب

 قدر له قيض له يطرح ويرمي ، يلقي ينبذ

 حمل )ج( أوزار وزر عبيده )م( مملوك مماليكه

 المكان الضيق )ج( المآزق المأزق األحمق )ج( بله األبله

 دبر سرا في الظالم بيت بليل ال أظنه ال إخاله

 شجعاه وخدعاه أغرياه في الحال توا

 يبطئ)×( يسرع السير  ينهب الطريق الخاطئ)×( السديد  الصائب

 األثقال ، األحمال )م( العبء األعباء الكتف )ج( العواتق ، العتق العاتق

 

 ماذا قالت شجرة الدر بعد أن استقرت مع زوجها في دمشق ؟ س:

 قالت في سرور " منزل سعيد  يا موالي وما بعده  أسعد بأذن هللا ". ج: 

 م ؟ " لكن كيف الوصول  إلى مصر" ؟  َمن قال العبارة ؟ وما غرض االستفها س:



 

 
 

التعجب  قالها الصالح ) نجم الدين ( بعد أن استقر في دمشق وغرض االستفهام : ج:

 والحيرة . 

 حدد نجم الدين العقبات التي تحول دون الوصول إلى مصر . وضحها. س: 

 صعوبة الطريق.     -أ

 سيوف بني أيوب وكيد أتباعهم .  -ب

 خبث الفرنج       - ج

 تدبير ) سوداء بنت الفقيه ( .  -د 

 ؟كيف و)أعاننا القدر وخلنا دمشق ( َمن القائل ؟ وعلى أي شيء أعانه القدر  س:

 .  القائل : ) نجم الدين ( وأعانه القدر على دخول دمشق دون إراقة دماء ج:

نت ) الطريق شائك وال أدي ما خبئ لنا فيه من سيوف بني أيوب وكائنهم وجس: 

  (ائد الفرنج ....... قالت وبريق األمل يلمع في عينها  بعزم موالي تهون الشد

 َمن المتحاوران هنا ؟ وأين كانا ؟ وما المقصود بالطريق في العبارة ؟ -

صود المق ,وكان في دمشق (روزوجته شجرة الد –المتحاوران هما ) نجم الدين ج: 

 بالطريق في العبارة ) طريق مصر (

 ؟ماذابم نتغلب على العقبات؟ )الطرق شائك( أم )الطريق صعب( أيهما أجمل ول س:

 نتغلب على العقبات بتوفيق هللا ، والعزم والقوة والتحلي بالصبر . ج: 

 .أشواك تؤلم ) الطريق شائك ( أجمل ؛ ألنه يصور المتاعب في الطريق بصورة 

 الت؟قهونت شجرة الدر من كثرة العوائق التي تقف في طريق نجم الدين فماذا  س:

لجبال ابعزم موالي تهون الشدائد وبتوفيق هللا تزول العقبات وتنهد :"  قالت ج:

 . " وليس مع الشجاعة والعزم الصادق شيء صعب وال مع اإليمان شيء مستحيل

 ليل ! ويعجبني منك قلبك الثابت !  ( . قال : ) كالم جميل يا أم خس: 



 

 
 

 ؟متحدث َمن قائل العبارة ؟ وَمن ) أم خليل ( ؟ وما صفتها التي أعجب بها ال - 

لتي افات قائل العبارة ) الصالح نجم الدين ( وأم خليل هي ) شجرة الدر ( والص ج:

 ب . أعجب بها : قلبها الثابت ونفسها الوثابة التي ال يصيبها الملل والمصاع

َمن اللذان وصال وطلب مقابلة نجم الدين ؟ ومن أين وصال ؟ وَمن كان  س:

 رفقتهم؟وفي أي شيء قضوا الليل ؟  

ا من العادل ، وكان م –وصول) مجير الدين ج:  عهم وتقي الدين ( من مصر فرار 

ن بعض أمراء مصر وقضوا بقية الليل يحدثونه عن سخطهم من الملك العادل و ع

 على أن يمد إليهم نجم الدين يده . إلحاح الشعب

ن  أ) الواجب يدعوك يا موالي فمتى تلبي داعية ؟ واجب على موالي أمام هللا س:

  (ينهض إلى مصر ... إن مصر قوة هائلة يا موالي إذا ضعفت ضعف الشام معها 

 َمن المتحدث وإلى َمن يتحدث ؟ وعرضت الفقرة قضية مهمة وضح ذلك . وما -

 .  لدين (المتحدث ) تقي الدين (   ويتحدث إلى ) نجم ا -أهمية مصر ؟ الدليل على 

ر ة مصالقضية :) تحرير مصر من العادل وحاشيته الفاسدة ( والدليل على أهمي ج:

  شنا()أن مصر قوة هائلة إذا ضعفت ضعف الشام معها أنها القلب النابض لكل جيو

 ب عليه . وضح موقف نجم الدين فيما سمع مبينا ما ترتيس: 

ها فكر فيما سمع واقتنع به إذ يترتب عليه إن يقود مصر العظيمة ويضرب بج: 

 الفرنج ضربة قاضية وينهي قصتهم في هذه البالد.

 ) كان نجم الدين وشجرة الدر ( يكرهان الفرنج لسبب مختلف. وضح ذلك ؟ س:

رة هـ ولم ينس رغبة شج615فهو لم ينس وقوعه في أسرهم  في موقعة دمياط   ج:

 الدر في القضاء عليهم بسبب ما فعلوه في قومها . 

 إلى َمن أرسل نجم الدين كتابا  ؟ ولماذا ؟ س:



 

 
 

 صر .إلى عمه ) الصالح إسماعيل( يطلب منه أن يسرع إليه ليساعد في دخول مج: 

 ؟الصالح إسماعيل قبل أن يصل كتاب نجم الدين  ما الكتاب الذي وصل إلى س:

 كتاب الجاريتان ) ورد المني ونور الصباح ( ج:

 ؟  ما الدافع وراء إرسال كتاب ) ورد المني ونور الصباح ( إلى  إسماعيل س:

  .لدين الدافع هو العمل على منع الصالح إسماعيل من تقديم أي مساعدة لنجم اج: 

 إسماعيل على كتابهما ؟ وماذا فعلتا ؟بم رد الصالح س: 

ن   بيرد بكتاب يحثهما فيه على نشر الفرقة بين جنود ) نجم الدين ( وخصوصا   ج:

نع ن ( لموتقي الدي –فقامتا على الفور باالتصال بعميه ) مجير الدين  ,األيوبيين 

   . مساعدتهما لنجم الدين، فانخدع الرجالن وأشاعا الفرقة في جيش نجم الدين

 هل انتظر نجم الدين وصول عنه ) إسماعيل ( ؟ وماذا أفعل ؟س: 

ا وصول عم ج:  ه . ال ، بل اندفع بجيشه مسرعا  إلى مصر حتى وصل نابلس منتظر 

 ما األنباء الذي وصلت لنجم الدين أثناء انتظار عمه إسماعيل ؟ س:

 وصلت األنباء بأن إسماعيل هجم على دمشق وحاصر قلعتها .   ج:

 ؟استشار نجم الدين عميه ) مجير الدين ( و ) تقي الدين ( فما رأيهما  س:

 رأيهم العودة إلى دمشق ليؤدب عمه  إسماعيل  وجنوده .  ج:

 ؟)ماذا تريان في هذا الموقف الحرج ( من المتحدث ؟ وما الموقف الحرج س: 

 ن(.الديالمتحدث:) نجم الدين ( ويتحدث إلى عميه ) مجير الدين ( و ) تقي ج: 

  والموقف الحرج هو هجوم إسماعيل على دمشق واقتحامها واالستيالء عليها .

 ) كيف نتقدم خطوة واحدة وظهرنا مكشوف .. فنحاصر بين ناريين ( ؟  س:



 

 

 َمن قائل العبارة السابقة ؟ وما المقصود بالناريين ؟ -

 قائل العبارة : عم نجم الدين  ) تقي الدين ( .  ج:

  .ونار العادل وجيوش مصر (  –النارين ) نار الصالح إسماعيل والمقصود ب -

 النفوس الخبيثة ال تفي بوعد، وال تلتزم بعهد . استدل على ذلك .  س:

د له بمساعدتج:   ه ثم يتضح ذلك من خالل موقف إسماعيل مع نجم الدين حيث تعه 

 نقض العهد معه .

 وبم أشارت عليه ؟مم حذرت شجرة الدر نجم الدين ؟ وما رأيها ؟ س: 

 حذرته من الرجوع إلى دمشق ومن دسائس األمراء ، ولم يكن من رأيها أنج: 

يعود إلى دمشق، فقد كانت تفضل التقدم إلى مصر ومن هناك يعرف كيف يؤدب 

  منإسماعيل وينتزع منه دمشق  ، وأشارت على نجم الدين أن ينشئ جيشا  مخلصا  

 مماليكه ويدربهم على اإلخالص .

 ما األبناء التي وصلت لنجم الدين حن بلغ القصير؟ س:

 سقوط قلعة دمشق في يد الصالح إسماعيل .  ج:

 ما الذي أكده نجم الدين لعميه ؟ وما رد ) مجير الدين ( عليه ؟ س:

 لخلف لى اإأكد لهما أنه ال فائدة من العودة وأن خطوة إلى األمام خير من خطوة  ج:

 ماذا فعل ) مجير الدين ( و ) تقي الدين  ( بعد ذلك ؟ س:

  كه .أمرا أتباعهم بالعودة إلى دمشق وتركوا نجم الدين ليس معه سوى ممالي ج:

 كيف أقنعت ) شجرة الدر ( ) نجم الدين ( بتكوين جيش من مماليكه ؟ س:

 انكقالت له: ) كل األمراء حاقدون عليك ولن ينفعك سوى تكوين جيش من غلم ج:

 تنشئهم على طاعتك فكل بني أيوب طامع في الملك وال حديث لهم إال عن الحكم(   



 

 

 ك؟ما األمل للخروج من المأزق في رأي شجرة الدر؟ وما وجهة نظرها في ذلس: 

 م الدين( ، ألن داود لن يهاجم نج) داود صاحب الكرك األمل في االستعانة بـ ج: 

 بل األفضل له أن يتحد مع نجم الدين للقضاء حتى يصل لحكم دمشق .  

 ما رأي نجم الدين في ) داود صاحب الكرك ( ؟  س:

 يري أنه ) مره معه ومرة عليه ( وأن كل همه أن يصل إلى ملك الشام .  ج:

 ماذا كان يفعل داود في ذلك الوقت في مصر ؟ س:

 كان يطلب معاونه الملك العادل على بلوغ الشام. ج:

 هل وافق نجم الدين على اقتراح شجرة الدر ، وماذا فعل ؟ س:

 وافق نجم الدين وشكر لها رأيها الصائب وكتب إلى داود بعد ويمنيه . ج: 

 الزوجة المخلصة عون لزوجها وقت الشدائد والمحن . وضح ذلك .  س:

د ه وتشألنها وقفت بجوار نجم الدين تشجع ,جرة الدر هذا الكالم ينطبق على ش ج:

 من عزمه وتزيده ثقة في نفسه وتفاؤال بالنصر . 

مَ »س:  ر؟! أعانَنا القََدر وَدخل نا دِّ ص  ن َكي ف الُوصوُل إِّلى مِّ فَع نَ بِّغَير أَن  ش ق،ولَكِّ ر 

ا بَع د َهذا فالط ريُِّق َشائِّك، وال أَ  ا، أَم  يق دم  ف ا أو نُرِّ يه من سيُوف ب ِّئ لَنا فِّ ى ما خُ رد  َسي 

َداء بِّن   بِّير َسو  ن ج، وتد  يد أَت  فَقِّيهت البَنِّى أَي وب َوكمائِّنهم، َوُخب ث الفِّرِّ ها ، َوكِّ باعِّ

ين في ُصفُوفِّنا ُجودِّ  «.المو 

 ) أ ( هات من الفق رة الس ابقة ما يلي:

 «:..................َساَعدَ »كلمة بِّمع نى  -

 «:.................نَُصون»لِّكلمةِّ ُمضادًّا  -

يب ا بمع نى  - كِّ هل»تر   «:.................أَج 



 

 

تِّفهام في الفق رة؟  ) ب ( َما َغرض االس 

ين العَقباتِّ ال تِّى تَُحول ُدون الوُصول إِّ  م الد ِّ حها.وصر.. مِّ لى ) جـ ( حد َد نَج   ض ِّ

نت َشجرةُ الد ر من َكثرةِّ العَوائِّق ا ي) د ( َهو  ا ين.. فَماذمِّ الد ِّ ق نجلتى تقِّف فِّى َطرِّ

 قالَت?

 اإلجابة

 ) أ (

 أعان.«: ساعد »كلمة بمعنى  -

يق.«: نصون»المضاد لكلمة  -  نُرِّ

 ال أدرى.«: أجهل»الت ركيب الذي بمعنى  -

 االستبعاد. -االستفهام: إظهار الحيرة ) ب ( غرض 

دبير ت -خبث الفرنج  -كمائن بني أيوب وسيوفهم  -) جـ ( العقبات: الط ريق صعب 

الح نجم ال -سوداء بنت الفقيه   د ين.كيد أتباعها الذين يندس ون في صفوف الص 

تنهد  وبات ) د ( قالت شجرة الد ر: بالعزم تهون الش دائد، وبتوفيق هللا تزول العق

ادق واإليمان، وعلينا الت دبير وهللا  .لموف قاهو  الرواسي، مع الش جاعة والعزم الص 

ُعوك يا »س:  ب يد  ب  مواليالواجِّ يَه؟ !. َواجِّ اَم هللا أَم اليمولَى ع، فَمتَى تُلَب ِّى َداعِّ

لةَ بِّها قَبَل  تَعِّ فِّئ الن ار الُمش  ر، ويُط  ص  قَ ن تَ أَ أَن يَن َهض إِّلَى مِّ رِّ ر قُوة  هائِّلة ها. إِّن  مِّ ح  ص 

نا ُكل ِّ بِّض لِّ ، إِّذا َضعفَت  َضعَف الش ام َمعها، إِّن ها القَل ُب الن اموالييا   «.ُجيوشِّ

ا بي ن األَق واس لم  :يليا ) أ ( تَخي ر الص واَب مم 

يب( -تُوافق  -)تذهب «: تُلب ى»َمع نى  - تجِّ  تَس 

فِّئ»ُمضاد   - يد  -)يُش عل «: يُط  د ( -يزِّ  يُساعِّ

ين  الفق رة هو:  فيالمتحد ِّث  - ين  -)ُمجير الد ِّ ين(بَدر ا -تَقِّى  الد ِّ  لد ِّ

ح ذَلك. لِّيل علَيها. وض ِّ ية ُمَؤي دة بالد   ) ب ( َعرضت الفق رة قَضِّ

ع، ُمبين ا ما ترت ب علَيه.) جـ ( وض   ين فِّيما َسمِّ  ح موقِّف نَجم الد ِّ
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ين فِّى االن تِّقام من الفِّ   .رن ج) د ( َعل ِّل لما يأ تِّى: َرغبة نَجمِّ الد ِّ

 اإلجابة

 ) أ (

 تستجيب.«: تلبى»معنى  -

 يشعل.«: يطفئ»مضاد  -

 المتحد ث في الفقرة هو: تقى الد ين. -

قضية تحرير مصر من )العادل(، ») ب ( القضية التى عرضتها الفقرة هي 

يوش فمصر هي القوة الكبرى للعرب، وهى القلب النابض لكل ج« وحاشيته الفاسدة

 ا،عهماألمة العربية، والدليل على أنها قوة هائلة، أنها إذا ضعفت ضعف الشام 

ها، والواجب يدعو )نجم الدين(؛ لينهض إليها، فيخلصها من النار المشتعلة في

 ويضرب بها الفرنج الضربة القاضية.

، ظيمةع) جـ ( فك ر نجم الد ين فيما سمع، واقتنع به؛ ألن ه يعرف أن مصر قوة  

 يستطيع أن يضرب بها الفرنج ضربة  قاضية، وينهى قصتهم فى هذه البالد.

من  الد ين يرغب في االنتقام من الفرنج؛ بسبب ما ارتكبوه فى مصر ) د ( نجم

اط، دمي مظالم بالهجوم عليها، وألنه ال ينسى مآسيهم، فقد أخذوه رهينة فى موقعة

 التي نشبت في عهد والده الكامل.

الِّ »س:  ه الص  ين إِّلى َعم ِّ تاُب نَجم الد ِّ ن قَب ل أَن يَصَل كِّ يح إِّس  َولكِّ ُب تال، َكاَن كِّ ماعِّ

يل، يُبلغانِّه فِّيه   ماعِّ باح، قد بَلَغ إِّس  د الُمنَى، ونُور الص  يفاقِّ نَ ات ِّ بور  مِّ الد ِّ ن والَجواد، ج 

ن  َخَطرِّ ذَلَِّك َعلي هِّ، فَرد  َعلَي هما يَُحث هما رانِّه مِّ ِّ علَ  ويُحذ ِّ قَةِّ ى بَث  مِّ   الفُر  بي ن ُجنُود نَج 

ين...  «.الد ِّ

 الي َما هُو َمطلُوب لِّما يلي:) أ ( َضع فِّى الفَراغِّ الت

لِّغانه»َمع نى    «:..................يُب 
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 «:...................َخطر»َجمع 

 «:..................ات ِّفاق»ُمضاد   

الِّح إِّس   تاب ا إِّلَى َعمه الص  ين كِّ م الد ِّ سل نَج   يل؟ماعِّ ) ب ( لَِّماذا أَر 

تاب سال كِّ د الُمنى، ونُور الص   ) جـ ( َما الد افِّع َوَراء إِّر  لِّح اإِّلَى الص   باح،َور 

يل؟ ماعِّ  إِّس 

تابهما؟ وَماذا فَعَلَتا؟ يل َعلَى كِّ ماعِّ الِّح إِّس   ) د ( بِّم رد الص 

 اإلجابة

لِّمانه أو يخبرانه.«: يبلغانه»معنى  -  يُع 

 أخطار.«: خطر»جمع  -

 اختالف.«: ات فاق»مضاد  -

الح إسماعيل يطلب منه أن ي ه الص  ليه إسرع ) ب ( أرسل نجم الد ين كتاب ا إلى عم 

 ليساعده في دخول مصر.

الح إسماعيل من تقديم أى  مساعدة لن  لد ين،جم ا) جـ ( الدافع: العمل على منع الص 

 مصر.ومحاولة خلق خالف بينهما يعرقل دخوله 

الح إسماعيل عليهما، يحث هما على بث  الفرقة بين جنود  ) د (  د ين، جم النرد  الص 

 وال سي ما من معه من األي وبي ين.

يه   جانب ببقاء ، وحذ رتهما من ال«تقى الد ين، ومجير الد ين»سرعان ما اتصلتا بعم 

 نجم الد ين، وسخرت من موقفهما معه.

ى مال عل، وعين، ومجير الد ين لما أشارت به الجاريتانوقد استجاب كلٌّ من تقى  الد  

 نشر الفرقة بين أتباع نجم الد ين.

ه الَحوادِّثِّ ا»س:  تِّراث  لِّهذِّ قَةِّ لُمتالقالت َشَجَرةُ الد ر ِّ فِّى َغي رِّ اك  َعلَى  : ال بَأ سَ حِّ

ه. وما خُ  موالي! ُكل  ما مِّ موالي وَشجاعتِّه وَصب رِّ اُل إِّال جـلر ِّ لِّق اَجَرى دُوَن َعز 

عاَب ويتغل بُوا علَى الش دائِّد.  ليُجابُِّهوا الص ِّ
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ساب إِّس   - ُسب حِّ َم يا َشجرةَ الد ر؟ لَم نَح  ُف اليَو  ه، ُخب ثه وأَط  يَل وَ ماعِّ وَكيف نتَصر  ماعِّ

سابَنا َمعهُ  َى حِّ ِّ َمش ق قَب َل أَن  نَُسو  نا دِّ  «.وتََرك 

 ى:) أ ( هات من الفق رة الَمذ كورةِّ ما يَلِّ 

تِّمام»كلمة بِّمع نى    «:..................اه 

 «:..................َجزع»ُمضادًّا لِّكلمةِّ 

ها فى أَوقات الش دائِّد والمحَ  لِّصةُ َعون لِّزوج  وجةُ المخ  ح وَ ن.. ) ب ( الز  الل مِّ ض ِّ ن خِّ

 الفق رة.

د.. اس   م بِّعَه  ، وال تل تزِّ د   ذلِّك.  علَىتدل  ) جـ ( الن فوُس الَخبِّيثة ال تفِّى بوع 

ين؟ وبَِّم أَشارت َعلي َم الد ِّ م  َحذ رت َشجرةُ الد ر نَج   ه؟) د ( مِّ

عابما ُخلق الر ِّ ») هـ (  جال »،«جال إِّال لِّيجابُِّهوا الص ِّ عابهوا ايُجابِّ لُخلق الر ِّ  «.لص ِّ

 أى  الت عبِّيري ن الس ابِّقين أَف ضل؟ َولِّماذا؟

 اإلجابة

 ) أ (

 اكتراث.«: اهتمام»كلمة بمعنى  -

 صبر.«: جزع»مضاد  كلمة  -

 ) ب ( الزوجة المخلصة عون لزوجها فى أوقات الشدائد والمحن، وشجرة الدر

المواقف الحرجة تشجعه، زوجة مخلصة لزوجها، فقد وقفت بجانب زوجها فى 

 وتشد  من عزمه،

وتزيده ثقة في نفسه وتفاؤال  بالنصر، ففي هذا الموقف حيث نجحت )ورد المنى، 

ونور الصباح( في إفساد ما بينه وبين عمه )الصالح إسماعيل(، وعميه اللذين معه 
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)مجير الدين، وتقى الدين(، أخذت تشد من عزمه، مبينة له أن كل ما جرى دون 

 ه وشجاعته، وأن الرجال لم يخلقوا إال ليجابهوا الصعاب، ويتغلبوا عليها.عزم

وقف من م نعم، الن فوس الخبيثة ال تفى بوعد، وال تلتزم بعهد، يت ضح ذلك ) جـ ( 

ساه، وأقن«تقى  الد ين، ومجير الد ين» لى إالسير بعاه ؛ فقد ات فقا مع نجم الد ين وحم 

ما كن هشعبها من العادل ومجونه، واستهتاره، ول مصر ليخل صها من الفساد، وينقذ

 خذاله، وتركاه وسط الطريق، في هذا الموقف الصعب، هو وشجرة الدر.

الح إسماعيل مساعدة نجم الد ين، وهجم على دمشق واستولى  وكذلك رفض الص 

 فيها.« المغيث بن نجم الد ين»عليها، وحاصر 

ور ورد المنى، ون»فقد جن دت « هسوداء بنت الفقي»يضاف إلى ذلك ما قامت به 

باح  ليها.عللعمل لحسابها وحساب العادل؛ بهدف تحطيم شجرة الد ر والقضاء « الص 

) د ( حذرت )شجرة الدر( )نجم الدين( من الرجوع إلى دمشق، ومن دسائس 

 األمراء، وكانت تفضل التقدم إلى مصر، ومن هناك يعرف كيف يؤدب إسماعيل،

 وينتزع منه دمشق.

ا قويًّا من ممأش ه اليكارت )شجرة الدر( على )نجم الدين( أن ينشئ جيش ا مخلص 

 ويدربهم على اإلخالص والطاعة.

ل أفضل؛ ألن أسلوبه مؤك د، وأداة التوكيد: النفي ، «ما»بـ  ) هـ ( الت عبير األو 

 ، )ويسمى أسلوب قصر(.«إال»واالستثناء بـ

 

 داود يخدع نجم الدين : ●

قبل أن يصل رسول نجم الدين برسالته إلى داود في مصر كان داود قد ترك     

مصر حين يئس من الملك العادل ، وقطع األمل من معاونته إياه على بلوغ دمشق ، 



 

 
 

وجاء إلى قلعته بالكرك وأرسل إلى نجم الدين، فماذا يريد داود من نجم الدين ؟ 

قفه إذا بعماد الدين بن موسك وسنقر وبينما نجم الدين يفكر في حاله ويتدبر مو

الحلبي يأتيان إلى نابلس، ويستأذنان عليه، ويَُسل ِّمان قائلين في تبجيل: السالم على 

موالنا المعظ م سلطان مصر والشام ومنقذ العرب ومحطم الفرنج وأمل هذه األمة 

 ورجائها.

ألهما هما وسدنانه ، ثم أفعجب نجم الدين لهذه النغمة منهما ، وَرد  السالم بأحسن م   

ها ك أيعن داود ، وأين هو اآلن ؟ فأسرعا قائِّلَي ن في تودد : هو في قلعة الكر

أتى ولهو ، وال السلطان العظيم ، نبذ العادل وحاشيته كارها  لما ترد ى فيه من الفساد

عة يعتذر عن كل ما بدا منه في حقك يا موالي ، ويفتح معك صفحة  جديدة  ناص

 . البياض

لب يف انق! ك فأطرق نجم الدين مليا  يحدث نفسه قائال  في دهشة  : عجبا  ثم عجبا     

! رائحة الخيانة تفو  أفواه ح منداود هذا االنقالب ، من عدو   لدود إلى صديق حميم 

ر  ن خبهذين الرسولين ، ثم رفع رأسه وأظهر السرور بهما ، والرضا بما يحمالن م

سيحة فيمة ما الرغبة في اإلقامة عنده أياما  ، أمر لهما بخ، وعندما رأى في أعينه

ى واسع  ، ثم جلس نجم الدين إلى شجرة الدر ، وأخذا يعرضان األمور ،  وقِّر 

 ويفكران في هذين الرسولين وما قاال ، وفيما وراء هذا الكالم المعسول .

 مؤامرة مدب رة ألسر نجم الدين : ●

ه إذا بأشباح تتحرك من بعيد ، ال يعرف أحد ما تكون وبينما هما في حيرتهما هذ    

ى األمر بالنفير ، وارتفعت  وال أين تقصد ، وفيما هما في عجب من أمرها ، دو 

صيحات  عالية  فزعة  ، تعلن قدوم الفرنج ، فأسرع رجال نجم الدين إلى صهوات 

وف خيولهم ، وهمزوها فطارت بهم إلى تلك األشباح ، ودخلوا خلفها في ج

الصحراء، ونجم الدين وشجرة الدر يخترقان األفق بعيونهما خلف المطاردين، حتى 

اختفت تلك األشباح واختفى الجنود معها ، فالتفت نجم الدين إلى شجرة الدر وسألها 

ا ترى في هذا الموقف العجيب ، وعن األشباح التي برزت فجأة  ،  في دهشة  عم 



 

 

شك ه في أن يكون ذلك أمرا  مدب را  إلبعاد الجنود  وحكاية الفرنج المهاجمين ، وأظهر

عنه ، وإلحاق األذى به ، وجعل يدفع البصر ويرهف السمع منتظرا  أن يعود رجاله 

 ، ويعرف منهم خبر تلك األشباح التي انطلقوا خلفها . 

 وقوع نجم الدين وشجرة الدر في األسر : ●

بغير  نهماممامه ومعهما بغلتان ، كلٌّ ولم يكذب حدثه، فإذا بالظهير وعماد الدين أ

ي ا موالا يلجام وال سرج، والظهير يدعوه إلى واحدة منهما قائال  في سخرية : " هي  

 إلى هذا المركب الوطىء.

 إلى أين أيها الرجل ؟!

ا يإلى قلعة الكرك يا موالي، لترى ابن عمك المريض ، يثاب المرء رغم أنفه 

يا  مرضى وتطمئن على األهل؟! زيارة المريض واجبةموالي! أال تحب أن تزور ال

 موالي، وما بالك إذا كان ابن العم؟!

 وهل هذا مركب يليق بالسلطان يا ظهير ؟!!

دام فعلت قهقة الظهير وهو يقول أليس ركوب هذا الظهر خير من المشي على األق

 ثم رفع رأسه  ،؟! ثم أشار إلى البغلة األخرى ، وتقد م إلى شجرة الدر وانحنى باسما  

ا ود يوقال هازئا  : وللسلطانة مركب مثل مركب السلطان ! هكذا أراد األمير دا

 موالتي ، وأمره مطاع ! 

شباح األ وسار الركب حتى ابتلعهم الظالم ، ولما عاد مماليك نجم الدين من مطاردة

نهم ، سروأالتي لم يعثروا عليها ، وجدوا جند داود في انتظارهم ، يهجمون عليهم وي

ائد ومعهم ورد المنى ونور الصباح يرقصهما الفرح ، ثم تقدمت ورد المنى من ق

 األسر بكتاب ، رجته أن يُبلِّغه األمير داود .

 فرحة العادل وأتباعه بأسر نجم الدين : ●



 

 

رحا ، فلعة ولم يكد العادل في مصر يعلم بما حدث ألخيه نجم الدين، حتى اهتز مع الق

ي فدون وأمرت سوداء بنت الفقيه ؛ فأقيمت الزينات، وُدق ت الطبول، وطاف المنا

ار ، وطالشوارع واألزقة، يبشرون مصر بأيام  سعيدة ، بعدما زال المنافس العنيد

 إلى داود بالكرك، يهنئه على هذه الضربةِّ بعض المقربين برسالة من العادل 

 دينار مائةالموف قةِّ، ويسأله أن يرسل إليه نجم الدين في قفص من حديد، نظير أربع

 وُملك دمشق، ثمنا  لهذه الهديةِّ الثمينةِّ . 

 أثر الخبر على المصلحين من أهل مصر : ●

اش وأتباعه من دعاة اإلصالح والوحدة، فق ا أبو بكر القم  د نزل الخبر عليهم أم 

ُجوان ( يتشاورون في  صواعق راعدة ، واجتمعوا في دار أبي بكر في حارة ) بُر 

هذه النكبة، وسبحت أفكارهم في مصر والشام وفي العالم العربي كل ِّه وما يُنتظر له 

من الشقاء، إذا جرت األمور على هذا النحو، وعزم هؤالء المخلصون على أن 

 فيه، وليخل ِّصوا البالد من هذا البالء الد اهم . يسرعوا بِّحل   لما هم

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 أمل ، رجاء)×( قنوط  يئس خدعة )ج( مكايد مكيدة

 تحقير)×( تعظيم، توقير  تبجيل الوصول إلى بلوغ

 شديد الخصومة )ج( ألداء لدود سرح مفكرا أطرق

 اختفى)×( ظهر  بدا طرح نبذ

 أقصاهما)×( قربهما  أدناهما خذالنه)×(  مساعدته معاونته

 سقط تردى قصيرا)×( وقتا طويال  مليا

 اختفت)×( ظهرت  برزت الحلو المعسول

 اإلسراع إلى الحرب النفير مخططا مدبرا



 

 

 ينال الثواب بغير قصد ورضا يثاب رغم أنفه يدقق السمع يرهف

 ظنه حدسه أخفاهم ، سترهم ابتلعهم

 طلبت منه رجته ارتفع الصوت دوى

 المعاون الظهير عبيد )م( مملوك مماليك

 الشديد المفاجئ الداهم حارة بالقاهرة برجوان

 المحنة )ج( الباليا البالء الرخيصة)×( الغالية  الثمينة

 دفعوها همزوها آمنة)×( خائفة ، مذعورة  فزعة

 مهددة ومتوعدة بالشر راعدة المصيبة )ج( النكبات النكبة

 

 قبل أن يصل الرسول برسالته إلى مصر كان داود قد ترك مصر حين يئس من س:

 لعتهالملك العادل ،وقطع األمل من معاونته إياه على بلوغ دمشق ، وجاء إلى ق

  .بالكرك وأرسل إلى نجم الدين. فماذا يريد داود من نجم الدين  

ة لفقراه ؟ ورد في َمن الرسول الذي تتحدث عنه العبارة ؟ وإلى من كانت رسالت  -

د ( وكانت رسالته إلى ) داو السابقة رسالتان اذكرهما . رسول ) نجم الدين (

 صاحب الكرك.

الرسالة   الرسالة األولى من نجم الدين إلى داود يعده ويمنيه إذا تعاون معه . ج:

 ويطلب حقه الثانية من داود إلى نجم  الدين يعتذر فيها إليه عن كل  ما بدا منه في

 صفحة جديدة ناصعة البياض

 لماذا أرسل ) نجم الدين ( رسالة إلى ) داود ( ؟ س:

 الموقف الصعب .لضمه إليه ويتقوى به في هذا  ج:

 ماذا حدث قبل أن تصل رسالة نجم الدين إلى مصر ؟ س:

ي ترك ) داود ( مصر حين يئس من الملك العادل وقطع األمل من معاونته ف ج:

 الوصول إلى دمشق .



 

 

 إلى أين ذهب ) داود ( بعد تركة لمصر ؟ وإلى َمن كتب رسالته ؟س: 

 م الدين .ذهب إلى قلعته بالكرك وأرسل رسالته إلى نجج: 

 َمن حمل رسالة داود إلى نجم الدين ؟ وأين كان نجم الدين ؟ س:

ن ) عماد الدين بن موسك ( و ) سنقر الحلبي ج: كان ( و حمل رسالة ) داود ( كل مِّ

 نجم الدين في ) نابلس ( . 

 .اود دالخيانة ال تأتى بخير " دل ل على صدق المقولة من خالل ما تعرفه عن  س:

لدين جم اوخان ن -هذه المقولة صادقة ألن : داود خان العادل وفر  إلى الكرك .  ج:

 شيء بدعوته بفتح صفحة جديدة مع أنه كان ي دبر الختطافه، ولذلك لم يحصل على

 في النهاية .

 ؟سأل نجم الدين عن داود فأين كان داود ؟ وما موقفه من الملك العادل  س:

 لهو.د واللعادل وحاشيته كارها لما سقط فيه من الفساكان في قلعة الكرك وترك اج: 

 ما مضمون الرسالة التي أرسلها داود إلى نجم الدين  ؟ س:

 ه . يعتذر لنجم الدين عن كل ما بدا منه في حقه ويطلب فتح صفحة جديدة مع ج:

 ؟هره ما شعور نجم الدين اتجاه هذه الرسالة ؟ وماذا قال لنفسه ؟ والذي أظ س:

د ب داوبالعجب وأحس برائحة الخيانة وقال لنفسه )عجبا  ثم عجب كيف انقلشعر  ج:

  هذا االنقالب من عدو لدود وإلى صديق حميم( واظهر لهما السرور والرضا .

 ماذا رأي نجم الدين في أعين الرسولين ؟ وبما أمرهما ؟ س:

 ير.م كثرأي في أعينهما الرغبة في اإلقامة عنده وأمر لهما بخيمة فسيحة وطعا ج:

ات ما الذي رآه نجم الدين وشجرة الدر من بعيد؟ وعن أي شيء أعلنت الصيحس: 

 العالية ؟

 رأي أشباح تتحرك من بعيد ، وارتفعت صيحات عالية تعلن قدوم والفرنج.ج: 

 ماذا فعل جنود نجم الدين ؟س: 

 عوا إلى صهوات خيولهم وهمزوها فطارت بهم إلى تلك األشباح ودخلواأسرج: 

 خلفها جوف الصحراء.



 

 

 ما األشباح التي برزت فجأة ؟ وما حكاية الفرنج المهاجمين ؟ س:

ون األشباح ما كانت إال فرسان ظهرت واختفت لخداع جنود نجم الدين فيسرع ج:

 هجوم.جنود الفرنجة قادمون للخلفهم وحكاية الفرنج المهاجمين كانت ادعاء بأن 

 صائب وضح األمر المدبر الذي شك فيه نجم الدين ؟ وهل تحقق ؟ أو نجم الدينس: 

 الحدس صادق التوقع . وضح ذلك . 

ا إلبعاد جنوده عنه وإلحاق  ج: به  ألذىاشك نجم الدين في أن يكون ذلك أمرا مدبر 

 غلتانبوعماد الدين ومعهما و تحقق ذلك وصدق شكه إذ فوجئ بالظهير ) المعاون ( 

 لحمله وهو وزوجته عليهما ليسلماهما إلى داود في قلعة الكرك.

 وقع مماليك نجم الدين ضحية مؤامرة  خبيثة . وضح ذلك. س: 

 ادمونوهي ظهور أشباح لبعض الفرسان ثم اختفاؤها وادعاء أن جنود الفرنجة قج: 

دعة ون األعداء بينما كانت خللهجوم على نجم الدين لذلك أسرع مماليكه يطارد

 وشجرة وعماد الدين ( من أسر ) نجم الدين –إلبعاد الجنود حتى يتمكن ) الظهير 

 الدر ( ووضعها في سجن الكرك تحت سيطرة داود.

 لخص الحوار الذي دار بين ) نجم الدين ( و ) الظهير وعماد الدين ( ؟س: 

 ا المركب المريح (قال الظهير في سخرية ) هيا يا موالي إلى هذج: 

بن الترى  واليقال نجم الدين ) إلى أين أيها الرجل ( ــــ قال ) إلى قلعة الكرك يا م

ان عمك المريض أال تحب أن تزور المريض وزيارة المريض واجبة وما بال إذا ك

قهة ت قهابن عمك ( ، قال نجم الدين ) هل هذا مركب يليق بالسلطان يا ظهير ( فعل

 قول ) أليس هذا البعير خيرا   من المشي على األقدام (الظهير وهو ي

 " يُثاب المرء رغم أنفه " بي ن مناسبة هذا القول لنجم الدين . س:

    لدين "اد اهذه حكمة تُقال لمن يُقد م خيرا  دون إرادته  ، وقالها "الظهير وعم ج:

 0ا  صبح أسيرلنجم الدين عند اختطافه. وهذه الحكمة تد ل على السخرية ألنه أ 

 ماذا وجد جنود نجم الدين عندما عادوا من مطاردة األشباح ؟س: 

رد ووجدوا جنود ) داود ( في انتظارهم يهجمون عليهم ويأسرونهم ومعهما ) ج: 

 المني ونور الصباح  ( يرقصان من الفرح.

 ما شعور الملك العادل وأمة عندما علما  بأسر نجم الدين وشجرة الدر؟س: 



 

 

 لحفالتاقام فرح الملك العادل بما حدث ألخيه نجم الدين لزوال المنافس العنيد وأ ج:

ا بعهد سعيد .  وأمرت أمه ) سوداء ( بإقامة الزينات استبشار 

 ماذا كتب الملك العادل في رسالته إلى ) داود ( صاحب الكرك ؟س: 

ديد فص من حيهنئه على هذه الضربة الموفقة ويسأله أن يرسل نجم الدين في قج: 

 مقابل أربعمائة دينار وملك دمشق ثمنا  لهذه الهدية الثمينة.

 أين أجتمع ) أبو بكر القماش ( وأعوانه اإلصالحيون ؟ ولماذا ؟س: 

 ة.اجتمعوا في دار بحارة ) برجوان ( بالقاهرة للبحث عن حل لهذه المأسا ج:

 ؟ما موقف )القماش( وأعوانه من أسر نجم الدين وشجرة الدر س:

( نزل عليهم الخبر كالصاعقة فاجتمعوا في دار أبي بكر في حارة )برجوان ج:

ن د مبالقاهرة يتشاورون في هذه النكبة( وعزم هؤالء المخلصون على تخليص البال

 هذا البالء.

 وازن بين موقف العادل ، وموقف أبى بكر ، مبينا  دوافع كل منهما .  س: 

 وقوع منافسه العنيد في األسر . موقف العادل: الفرح والشماتة ل ج:

 قاء  موقف أبى بكر : الحزن الشديد ألنه رأى في وقوع نجم الدين في األسر ش -

 وضياعا  لألمل في الوحدة .

ح . وض    لألخ حق  على أخيه ، كما أن للوطن حقوقا  على الحاكمين والمحكومينس: 

 ذلك  . 

 حق  األخ على أخيه : أن ينصحه ويعاونه على الخير .   -

 حق  الوطن على الحاكم : أن يحسن إدارته ويحفظ ثروته .   -

 حق الوطن على المحكوم: السمع والطاعة للحاكم العادل .  -

 

 نجم الدين وشجرة الدر في السجن : ●



 

ن لذيالظ الشداد اظل  نجم الدين في قلعة الكرك سجينا ، تحت رحمة الحراس الغ

اقف وكلوا به، ال تسليه سوى شجرة الدر، وكلما اشتد به الكرب ذك رته بالمو

إنما ووء، العصيبة التي وقف فيها ربه بجانبه، وأكدت له أن  داود ال يريد به الس

م رفع كر ثيزيد أيام حبسه ليُغلي الثمن، ويفرض ما يريد، ونجم الدين يسمع لها ويف

كون سبعة أشهر ونحن في هذا المحبس القاسي، ال نعلم ماذا سي رأسه وقال: مضى

د بعد داو مصيرنا ، قالت في نبرات هادئة: إن  فرج هللا قريب يا موالي، وال أخال

ى ي علهذه المدة الطويلة إال مرسال  إليك، يعرض شروطه، وأرجو أن  يوافق موال

 السالمة . كل ِّ ما يطلب، حتى نتخل ص من محبسه ونصل إلى بَر ِّ 

لَنا ال قاتِّ ةِّ إفهز  نجم الدين رأسه ثم قال في أسى: ما أظن ه بعد هذه المدةِّ الطويل

 لو كان يريد ومتخل ِّصا  من ا وقابضا  الثمن الذي يعرضه عليه العادل، قالت في ثقة:

 بنا و أرادنه لمقتلنا ما أبقانا هذه المدة كل ها، ألسنا في قبضته؟! ومن الذي ينقذنا 

خل ص الت السوء؟ ولماذا لم يقتلنا حين أرسل إليه عمك الصالح إسماعيل يحث ه على

ثني يا موالي أنه يزيد أيام حبسه ليغلي الثمن، وليفر يك ض علمن ا، قلبي يحد ِّ

 شروطه، وأرجو أن تقبل هذه الشروط مهما كان مبالغا  فيها.

 داود يفرض شروطه على نجم الدين: ●

ق إطالفلم يصبح الصباح حتى بعث داود إلى نجم الدين، يعده ب ولم يكذب ظن ها،

 سراحه والسير معه إلى مصر، ويشترط ثمنا  لذلك ) دمشق، وحلب، والجزيرة،

والموصل، وديار بكر، ونصف ديار مصر، ونصف ما في الخزائن من مال، 

 ونصف ما لديه من الخيل والثياب وغيرها (.

هذا لإلى وجه نجم الدين، ويرى عجبه واستكثاره قال العماد بن موسك وهو ينظر 

 ". ين؟!الثمن الباهظ: " هذه شروط موالي األمير داود، فماذا يرى موالي نجم الد

ر طويال ، وقال ُمظهرا  الرضا والسرور:   تذك ر نجم الدين رأي شجرة الدر فلم يفك ِّ

إليه يُرقصهم الفرح بِّهذه الصفقة  قَبِّل ُت، ثم وق ع العقد بما ات فقا عليه، وعاد ُرُسل داود



 

 

الضخمة التي نالها موالهم، واستعد  نجم الدين وشجرة الدر للخروج من السجن، 

 تلوح أمامها مصر ومباهج مصر.

 ورد المنى ونور الصباح تحذران سوداء بنت الفقيه : ●

 رفتا أنعقد وما علمت ) ور المنى ونور الصباح ( بما تَم ، حتى اشتد بِّهما الفزع ف

 دها فاليفي  شجرة الدر تأكدت أن  ما أصابَها هي وزوجها كان بتدبيرهما، فإذا وقعتا

اق؛ االتف بعد جزاء سوى الذبح، فلم تعودا إلى نجم الدين مع مماليكه الذين عادوا إليه

رانِّ  اون ن التهها موأسرعتا بالكتابة إلى سوداء بنت الفقيه تعلمانها بِّما حدث، وتحذ ِّ

غ لما بلفها؛ عمل، وتخبرانِّها بأن  نجم الدين وداود وشجرة الدر في طريقهم إليفي ال

: أ عت  وثارت، وجمعت القواد وقالت لهم في غضب  شديد  م؟! رأيتسوداء الكتاب فَزِّ

ماني، وه األَمن  واتفق داود ونجم الدين! قلت لكم أبقوا داود بمصر، وُمد وا له األطماع 

جم َت نن ثم نأخذه بعده، ومضت تقول في شدة  : لن يُف لِّ حتى نتمكن من نجم الدي

هما أضع الدين! ولن يَنُجَو داود! بينهما وبين مصر ما بين السماء واألرض، وسوف

غَي األسد ".  بين ماضِّ

 الصالح إسماعيل يستعد لمحاصرة نجم الدين : ●

َمش قَ  ، تُحث ه على السير ثم دعت بكاتب  وأملته كتابا ، وبعثته إلى الصالح إسماعيل بدِّ

َر وتأخذه  ص  بَِّق عليه من خلفه، في الوقت الذي تسير فيه جيوش مِّ إلى نجم الدين لِّيُط 

من األمام، فال يستطيع نجاة ، و ال يجد مهربا ، ومألت كتابها بالتحذير من الخطر 

الذي ستتعرض له دمشق إذا دخل نجم الدين مصر؛ فلم يتمه ل  الصالح إسماعيل 

رِّ نجم الدين وأمر جي شه باالستعداد، كما استعد  الجيش المصري لتنفيذ الخطة، وَحص 

 بينه وبين الصالح إسماعيل

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 الفرج )ج( كرب)×( الشدة  الكرب الرحماء م الغليظ)×( القساة  الغالظ



 

 

 السهلة)×( الصعبة ، الشديدة  العصيبة كلفوا به وكلوا به

 يبخس)×( يرفع  يغلي الخير)×( الضرر ، الشر  السوء

 الصعب ، الشديد )ج( القساة القاسي السجن )ج( المحابس المحبس

 فرح ، سرور)×( حزن  أسى أتيقن)×( أظن ، أعتقد  إخال

 تحت سيطرته في قبضته )م( الخزانة ، الخزينة الخزائن

 الرفض)×( القبول  الرضا الغالي )ج( البواهظ الباهظ

 محاسن )م( مبهاج مباهج تختفي)×( تظهر ، تبدو  تلوح

 اإلهمال×( التقصير، اإلهمال  التهاون تخبرانها تعلمانها

 يتخلص ، ينجو يفلت زيدوا ، أكثروا مدوا

ماضغي  يتعجل)×( يتأخر ، ينتظر  يتمهل

 األسد

 فكيه )م( ماضغ

دوه ، أعطوه منوه  هدأت)×( غضبت  ثارت عِّ

 تشجعه  تحثه يسيطريحكم ،  يطبق

 

 سجن نجم الدين ؟ وكم شهرا استمر سجنه ؟ وَمن كان يسليه ؟ أين  س:

وى : ظل سجينا  في قلعة الكرك تحت رحمة الحراس الغالظ الشداد ال تسليه سج

 ، واستمر سجنه سبعة أشهر . شجرة الدر

 : بم كانت شجرة الدر تخفف عن زوجها ظلمات السجن؟ وما داللة ذلك.س

 ود ال: كانت تذكره بالمواقف العصيبة التي وقف فيها رب بجانبه وتؤكد أن دا ج

 يريدهم بسوء وإنما يزيد أيام بحسهم ليغلي الثمن وهذا يدل على وفائها.

 : كانت شجرة الدر دائما  متفائلة بعيدة النظر وضح ذلك. س



 

 

 دُ ع  هر بُ كما يظ: يظهر تفاؤل شجرة الدر في هدوئها وانتظارها لفرج هللا القريب  ج

ق نظرها في توقعها أن )داود( سيرسل إلى نجم الدين بشروط يساومه على إطال

 سراحه.

 : ما الذي كان ترجوه شجرة الدر من زوجها؟ ولماذا؟ س

 : كانت ترجو من زوجها أن يقبل شروط )داود( ليتخلص من الحبس. ج

ن بي -هينوي داود فعلما  ه: اختلفت وجهة نظر كل من نجم الدين وشجرة الدر تجاس

 ذلك.

ما بين : كانت وجهة نظر نجم الدين : أن )داود( أطال حسهما ألنه يريد قتلهما ج

 حتى يقبل نجم الدين جميع كانت وجهة نظر )شجرة الدر( أنه أطال حبسهما 

 شروطه ومطالبه فلو كان يريد قتلهما لما أبقاهما هذه المدة كلها.

 ؟  در( وضح لما تقول: هل حدث ما توقعته )شجرة الس

 الدين( من الحبس أرسل )داود( إلى )نجم سبعة أشهرحدث ما توقعته فبعد نعم ، : ج

يعده بإطالق سراحه والسير معه إلى مصر ويشترط ثمنا  لذلك )دمشق وحلب 

الخزائن من في والجزيرة والموصل وديار بكر ونصف ديار مصر ونصف ما 

 . والثياب( فوافق نجم الدينالمال ونصف ما عنده من الخيل 

 ؟: ما الثمن الباهظ الذي عرضه )داود( نظير إطالق سرا نجم الدين وزوجتهس

: الثمن الباهظ هو )دمشق وحلب والجزيرة والموصل وديار بكر ونصف ديار ج

 مصر ونصف ما بالخزائن من المال ونصف ما عنده من الخيل والثياب(.

 .ير نجم الدين لدى األمير داودإطالة حبس األم. : علل لما يأتيس

 : ليغلي الثمن ويفرض ما يريد. ج

 : ما موقف )ورد المنى ونور الصباح( عندما علمت بخروج نجم الدين وشجرةس

 الدر من السجن ؟ ولماذا؟

جم ن: اشتد بهما الفزع خوفا  من شجرة الدر التي علمت بتدبيرهما ضدها وضد ج

 بنت الفقيه( إلعالمهما بما حدث. الدين فأسرعت بالكتابة إلى )سوداء

 ه؟ممن جاء الكتاب وما مضمون -: )فلما بلغت )سوداء( الكتاب فزعت وثارت( س



 

 

دث حجاء الكتاب من )ورد المنى ونور الصباح( ومضمونه إخبار )سوداء( بما  ج:

 لدينمن موافقة نجم الدين على شروط داود إلطالق سراحه وأن شجرة الدر ونجم ا

 . يقهم إليها ويجب أن تحذر منهموداود في طر

 : لماذا فزعت سوداء مما ورد في الكتاب؟س

ن : فزعت وثارت وجمعت القواد ألن تدبيرها فشل وألنهم تركوا داود يهرب مج

رت حتى تتمكن من نجم الدين ثم تأخذه بعده وصا في مصرمصر وكان يجب إبقاؤه 

ماء وبين مصر ما بين الس تقول )لن يفلت نجم الدين( )ولن ينجو داود( بينهما

 واألرض.

 : متى جمعت سوداء بنت الفقيه جيشها ؟ وماذا قالت لقواد الجيش؟س

 ها بمان: جمعت جيشها بعد أن وصلها كتاب )ورد المنى ونور الصباح( يخبروج

 قوادلحدث من موافقة نجم الدين على شروط )داود( وهم في طريقهم إليها. وقالت 

 " نجم الدين قلت لكم أبقوا داود بمصرواود أرأيتم اتفق د:" الجيش

 : ماذا فعلت سوداء بعد ذلك؟س

  : دعت كاتب وأملته كتابا  وبعثته إلى الصالح إسماعيل بدمشقج

 : لم أرسلت )سوداء( كتابا  إلى الصالح إسماعيل؟س

صر وش م: لتحثه على السير إلى نجم الدين ليطبق عليه من خلفه بينما تواجهه جيج

 يستطيع النجاة.فال 

 : فشلت خطة )سوداء( في اإليقاع بنجم الدين وشجرة الدر لماذا؟س

بين  ي تم: فشلت خطة سوداء في اإليقاع بنجم الدين وشجرة الدر نظرا لالتفاق الذج

 داود ونجم الدين مما جعل داود يوافق على إطالق سراح نجم الدين . 

 عيل ومما حذرته؟: ماذا عرضت )سوداء( في كتابها للصالح إسماس



 

 

ه : أن يسرع خلف نجم الدين ليحصره بينه وبين الجيش المصري وحذرته من انج

 إذا دخل نجم الدين مصر فتستعرض دمشق للخطر.

ي فس: ما المقصود بـ ) سوف أضعهما بين ماضغي األسد ( ؟ وعالم يدل الضمير 

 أضعهما ؟ 

جم نالضمير يعود على ) : المقصود أنها سوف تضعهم في مأزق ال نجاة منه ، وج

 الدين ( و) داود( 

 

 ثورة القاهرة ضد العادل : ●

عض هز  الفرح جماعة اإلصالح والوحدة بنجاة نجم الدين، وأقبل بعضهم على ب

اش وجعلوا يقل ِّبون الرأي في م ونة نجمعا مهنئا ، ثم اجتمعوا في دار أبي بكر القم 

ب  ثورة الدين على دخول مصر، وإبطال كيد سوداء،  ي فنيفة عواتفقوا على أن  تَشِّ

أن  دون مصر حين يخرج العادل للقاء نجم الدين، تُلجئ العادل إلى العودة سريعا  

رو ما بنهم يواصل السير، ثم خرجوا يدعون الناس سرا  إلى ما اتفقوا عليه، ويبص ِّ

الد  البأن   ميجب على الشعب أن يصنعه، للتخل ص من الحكام الجائرين، ويُبَي ِّنون له

لُك الشعب، وأن  الحاكم نائب عن الشعب، يبقى ما عدل، فإن  ظلم أو ا وجب  نحرفمِّ

ه ا ر الحكام ال يُقِّر  عتبر ، بل يلشرعخلعه وتولية من يُصلِّح، و أن  السكوت على َجو 

 الساكت عن الظلم شريكا  فيه.

 موقف األمراء الكاملية : ●

هرة، كان األمراء الكاملية وغيرهم من وفي مكان ما من أحد القصور بالقا

الساخطين على العادل وحاشيته، يتدارسون الموقف ويستعرضون ما انتهت إليه 

األمور من الس وء، على يد العادل وعبثه ولهوه وانصرافه عن شئون الدولة، 

واحتجابه عن الناس وتركه الزمام للحاشية التي تتجرأ باسمه على اإلثم، وتفرض ما 



 

 

من الضرائب، وتقترف ما تهوى من أبشع الجرائم اعتمادا  على قربها منه، تشاء 

وتلك األلوف من الدنانير التي تُنثر على المساخر والعابثين والُمضحكين والس مار، 

الذين تحفل بهم القلعة من أول الليل إلى مطلع النهار، ال يفيقون وال يعرفون سوى 

 ليهم دون رقيب وال حسيب. الكأس وبريق الدنانير التي تُلقى إ

 اتفاق األمراء على خلع العادل : ●

جم لى نثم اتفقوا على خلع العادل والقبض عليه، وإرسال بعض األمراء والكبراء إ

ندما ، وعالدين يحث ونه على اإلسراع بدخول مصر، ويطمئنونه بما يََرون من الشعب

لما ا، ول خاف أن يحصر بينهمبلغ نجم الدين ما اتفقت عليه سوداء والصالح إسماعي

، حد َث شجرة الدر في ذلك قالت : ال أظن شعب مصر يسكت على العادل وعبثه

ن ه إكيف وقد حد ثتني يا موالي طويال  عن هذا الشعب العظيم وخصائصه الجليلة، و

 ، والغاصب  يصبر ما يصبر لكن ه ال يسكت عن حق ِّه، ويهدأ ويهدأ ولكنه ال يستكين ل

 لمعتد  . يذل  

 نجم الدين يدخل العريش : ●

لُوا إلى نجم الدين ي يه، نون علستأذولم يطل بهما الحديث فقد جاء األمراء الذين أُرسِّ

اش، جاء يخبره بعزم الشعب على خلع العادل وال قبض ومن بعدهم أبو بكر القم 

ه، وجعل يستمع إليهم مشرق الوجه ي عن نجم الدين وزال َهم   عد غد  وب ،عليه، فُسر ِّ

را  إلى أرض مصر، ومعه أبو بكر القم    اشكان نجم الدين يقطع الطريق ُمَشم ِّ

 قبضهوأمراء المماليك، وبعض كبار مصر، وداود يفكر في الثمن الذي يظن أنه سي

خل تى دححين يبلغ مصر، وهودج شجرة الدر يهتز معلنا  الفرحة التي تمأل األفئدة 

لم ينزلوا ئة ، وهن ِّ عب اسةِّ، فقابلتهم وفود مصر ُمحي ِّيَة  مالموكب الرمل بين العريش وال

لوا ى نزمنزال  إال قدم عليهم طائفة من األمراء ومن الشعب، مستبشرين فرحين، حت

 بُلبيس.

 الجيش المصري يستقبل نجم الدين: ●



 

 

وعلى الرمال الصفراء المنبسطة هناك، كانت مضارب الجيش المصري تخفق 

 دين،مامها صفوف من الجند وقفت تستقبل الملك الصالح نجم الفوقها األعالم، أ

تى حينها، بيان طبولها تَُدق  وهتافها يرتفع إلى َعنان السماء، ونجم الدين وداود يمش

ب هذه ن بابلغا خيمة  كبيرة  حولها جنود أشداء يحيطون بِّها في حذر  وانتباه ، وم

حول اقد الفال  ، ُمَكب ال  باألغالل، ذليالخيمة رأى نجم الدين أخاه العادل في وسطها

، فلوى عنه وجهه وهو يقول ُمعتبرا  : هذا جزاء الظالمين الع لِّ ال ن بأموابثيوالط و 

 ت ه."فلِّ يُ الناس ودمائهم وأعراضهم! " إن  هللا لَيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم 

 نجم الدين يدخل القاهرة : ●

إلى القاهرة، فتحرك الجيش، وصهلت الخيول،  ولم يتمه ل وألقى أمره بالرحيل

واهتزت الهوادج، وقَل ُب نجم الدين يخفق بالفرح، وقلب شجرة الدر يفيض بالحبور، 

، قبل أن تُفلَِّت سوداء بنت الفقيه، لتلقى  تود  لو طار بِّها الهودج وبلغ بِّها قلعةَ الجبلِّ

 جزاءها.

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 يتبادلونه ، يتناقشون فيه يقلبون الرأي ثبت)×( حرك  هز

 مؤامرة ، حيلة ، خديعة كيد إصالح)×( إفساد  إبطال

 تجبر ، تضطر ، ترغم تلجئ تخمد ، تنطفئ)×( تشتعل ، تقوم  تشب

 يوضحون ، يعرفون  يبصرونهم العادلين)×( الظالمين  الجائرين

 اعتدل)×( حاد، مال عن الحق  انحرف توليته)×( عزله  خلعه

 عدل)×( ظلم  جور الخمول)×( الثورة  االنتفاضة

 الراضين)×( الغاضبين  الساخطين ظهوره)×( اختفائه  احتجابه



 

 

 تكره)×( تحب  تهوى ترتكب تقترف

 تبعثر تنثر أفظع ، أقبح أبشع

 ذهب عنه الهم سرى عنه المفاسد )م( المسخرة المساخر

 سمات ، صفات )م( خصيصة خصائص الموقف الصعب )ج( المآزق المأزق

 يعز)×( يخضع ، يستسلم  يذل يتمرد ، يثور)×( يخضع  يستكين

 متخاذال)×( نشيطا ، متعجال  مشمرا القيود )م( الغل األغالل

 المحدودة)×( الممتدة  المنبسطة القلوب )م( الفؤاد األفئدة

 تسكن)×( ترفرف ، تتحرك  تخفق معسكرات )م( مضرب مضارب

 يمهله ، ويؤخر عقابه يملي للظالم محررا ، طليقا)×( مقيدا  مكبال

 العجز)×( القدرة ، الغنى  الطول العجز)×( القدرة  الحول

 تتخلص ، تنجو تفلت الحزن)×( السعادة  الحبور

 حوافر )م( سنبك سنابك )م( عرض ، وهو : الشرف أعراض

 

 ؟لماذا هزت الفرحة جماعة )اإلصالح والوحدة( س:

 : لنجاة )نجم الدين وشجرة الدر( ج

 ما الهدف من خروج العادل للقاء نجم الدين؟ س:

 سماعيليه إالهدف أن يواجه العادل )نجم الدين( من أمامه في الوقت الذي يتقدم ف ج:

 من خلفه ليحصر بين الفريقين ويقض عليه.

  ما شعور جماعة اإلصالح نحو )نجم الدين( ؟ وعالم اتفقوا ؟ س:



 

 

 اإلجراءات التي قامت بها جماعة اإلصالح والوحدة ؟  س: ما

فة عني شعرت جماعة اإلصالح بالفرح لنجاة نجم الدين واتفقوا على إشعال ثورة ج:

م ثفي مصر حين يخرج )العادل( للقاء )نجم الدين( فيضطر إلى العودة سريعا  

ب ى الشعخرجوا يدعون الناس سرا  إلى ما اتفقوا عليه ويبصرونهم بما يجب عل

 الحكام الظالمين. تجاه

 يتخلص الشعب من حكامه الظالمين؟ كيف: س

 . : البالد ملك الشعب والحاكم يبقى ما عدل فإن انحرف وجب خلعه  ج

 من يسكت على جوره؟  -بين حكم الشرع في كل من : الحاكم الجائر س:

 يشعر كما –: حكم الشرع في الحاكم الجائر أن يخلع ويولي مكانه من يصلح ج

 الساكت على الظلم شريكا  فيه.

 ن الذين كانوا يتدارسون الموقف وأين ؟مَ  س:

 لملكا: في مكان ما من أحد القصور بالقاهرة كان األمراء الكاملية نسبة إلى ج

 الكامل وغيرهم من الساخطين على العادل وحاشيته يتدارسون الموقف.

 مبرراتهم في ذلك؟ن الذين اتفقوا على خلع )العادل( ؟ وما : مَ س

م لحاكا: جماعة اإلصالح والوحدة ومبرراتهم في ذلك أن البالد ملك الشعب وأن  ج

ح نائب عن الشعب يبقى مدة عدله فإن ظلم أو انحرف وجب خلعه وتولية من يصل

 وإن العادل كان ظالما  فاسدا  فاستحق أن يخلع.

 ما مظاهر فساد السلطان العادل؟ س:

عبثه ولهواه وانصرافه عن شئون الدولة واختفائه عن الناس : مظاهر فساده في ج

وتركه الزمام للحاشية التي تتجرأ باسمه على اإلثم وتفرض ما تشاء من الضرائب 



 

 

وترتكب ما تهوي من أبشع الجرائم وتلك األلوف من الدنانير التي تتفق على 

 العابثين والمضحكين وأصحاب اللهو.

 إرسال بعض األمراء( إلى من ؟ ولماذا؟ : )اتفقت جماعة اإلصالح علىس

 إلى نجم الدين يحثونه على اإلسراع بدخول مصر ويطمئنونه بما يرون من ج:

 الشعب.

 طمأنت شجرة الدر )نجم الدين( وهدأت من روعه وضح ذلك.  س:

ب وذلك بقولها )ال أظن الشعب المصري يسكت على العادل وعبثه فهذا الشع ج:

 ب. يسكت على حقه ويهدا كثيرا  ولكنه ال يخضع للغاصيصبر أحيانا  ولكنه ال

 ما صفات الشعب المصري كما وصفته شجرة الدر؟ س:

ال  الشعب المصري يسكت على العادل وعبثه فهذا الشعب يصبر أحيانا  ولكنه ج:

 يسكت على حقه ويهدا كثيرا  ولكنه ال يخضع للغاصب.

 ستدل على ذلكشعب مصر ال يسكت عن حقه وال يذلك لمعتد ا س:

شعب مصر شعب أصيل يصبر ولكنه ال يسكت عن حقه بدليل ما حدث مع  ج:

 الملك العادل.

 متى تحرك موكب نجم الدين متجها  إلى مصر؟ س:

يك ممالتحرك بعد يوم من وصوله إلى العريش ومعه )أبو بكر القماش( وأمراء ال ج:

 . وبعض كبار مصر و)داود( و)شجرة الدر( في هودجها 

 كيف استقبل الشعب المصري )نجم الدين(؟  س:

من اء وقابلتهم وفود مصر مهنئة ولم ينزل منزل إال قدم عليه طائفة من األمر ج:

 الشعب مستبشرين فرحين حتى نزلوا )بلبيس(



 

 
 

 كيف استقبل الجيش المصري )نجم الدين( في بلبيس( ؟ س:

 ا تدقجم الدين طبولهالصالح ن على الرمال الصفراء كانت صفوف الجند تستقبل ج:

 وهتافها يرتفع إلى عنان السماء حتى وصل نجم الدين إلى خيمة كبيرة.

 ماذا رأى نجم الدين من باب الخيمة؟ س:

 عنه وجهه. أدار: رأى أخاه )العادل( مكبال  باألغالل ذليال  فج

 ماذا قال )نجم الدين( عندما رأى أخاه )العادل( مكبال  باألغالل؟ س:

 ن هللا)هذا جزاء الظالمين العابثين بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم إ: قال ج:

 .(  ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

ية قال تعالى )ال يحيق المكر السيئ إال بأهله( بين كيف تحقق مضمون اآل س:

 الكريمة على العادل. 

نجم  الحخيه الصعاقبة المكر السيئ تعود على الماكرين فقد كان العادل يكيد أل ج:

ع ي جمالدين وكانت النتيجة هزيمة العادل لفساده ومكره بينما نجح نجم الدين ف

 القلوب حوله وتوليته عرش مصر وبقى العادل في السجن.

 ما الذي تمنته شجرة الدر وهي في هودجها ؟ ولماذا ؟ س:

ل قب يه(تمنت أن يطير بها الهودج حتى قلعة الجبل لتقبض على )سوء بنت الفق ج:

 أن تفلت من العقاب.

 

 نجم الدين يفكر في اإلصالح : ●

ما إن تولى الصالح نجم الدين مقاليد الحكم في مصر حتى أخذ يفكر فيما يقدمه     

لمصر التي هوى بِّها العادل إلى هوة الفقر، ووهدة الحاجة والفساد، ويفكر فيما 



 

وأالعيبه، كما أمر بإطالق سراح يصنع بداود وأطماعه، بعمه الصالح إسماعيل 

 فخر الدين بن شيخ الشيوخ.

ك بُِّمل نئُهأما شجرة الدر فكانت سعادتها بالغة ، وقد أقبلت على نجم الدين تُه    

خال ال إمصَر، وبقرب تحقيق اآلمال، لكنه قال لها: الطريق طويل يا شجرة الدر، و

ت رتفعانين تلك السيوف التي األمور تلين بسهولة، فأمامنا ذئاب وثعالب، وهل تظ

َم على الخض غِّ خرج غدا  تووع، لتَحي تنا كلها لنا؟! كثير منها يرتقب، وعديد منها أُر 

 األفاعي من جحورها، وتسعى العقارب بالفساد. 

 التفكير في محاربة الفساد والقضاء على الفرنج : ●

إذا  در إالال بالد يا شجرةومادام العدو في بالدنا فلن نهدأ ولن نطمئن، لن تهدأ ال   

 ال إذاإانة أُلقي الفرنج في البحر أو نثرت أشالؤهم على وجه الرمال، ولن تنام الخي

عت أيديها الملوثة، والسلطان خال ب يا شجرة الدر، يتلهف الجاهلو ى ما ن علقُط ِّ

دري يرون فيه من المظهر البراق، وال يدرون ما خلفه من ثقل األوزار، ولست أ

وب؟! القل ألف حولي قلوبا  صافية ، أطمئن إليها وأثق بِّها؟! ومن أين لي بتلككيف 

، ولن يتهيأ ذ قوة غير اللك بوكيف أجدها؟! أود  أن أطير إللى الفرنج اليوم قبل الغدِّ

 الخالصة من األطماع!

 التفكير في تكوين جيش من المماليك : ●

دين، م ال تود أن يستمع إليه نجوكانت شجرة الدر تترقب الفرصة لتعرض شيئا  هاما  

ب لقلوفوجدت هذه الفرصة قد سنحت فأسرعت قائلة  : نعم يا موالي البد من تلك ا

، ولي رأي يا موالي في العثور  لك لى تعالنقية، التي تدفع السيوف بإيمان  وعزم 

ونا القلوب، وكنت عرضته ونحن في نابلس، بعدما تخل ى عن ا بنو أيوب، وترك

 إلى دمشق، أتذكره يا موالي ؟ وعادوا



 

 

فيذه، بتن قال وهو يهز رأسه مقتنعا  : رأي صائب يا شجرة الدر، وسأبدأ من الغد   

ئُهم كما أش م على رب ِّيهأاء، فأشتري مماليك أقوياء أذكياء ، أرب ِّيهم كما أريد، وأُنش ِّ

د هم ليوم الن ِّزال .  الفضائل، وأعِّ

 بناء قلعة جديدة : ●

شد ا موالي قلعة أخرى غير هذه،غير قلعة صالح الدين، في مكان أوتقيم لهم ي

ل  على الجبل، قلعة تُعر  سم نجمف باتحصينا  وأكثر بهجة  من هذا المكان الذي يُطِّ

عث الدين، ال يسأم ساكنها منها، تحرسها السفن ويحتضنها النيل الفياض، ويب

اي يا موالي، وقعت عينبأمواجه القوة والشهامة في صدور الجنود، موضع حصين 

مكان  ، فيعليه وأنا أنظر إلى النيل في وقت األصيل، في الجزيرة المقابلة للفسطاط

 أن هاكماء البستان الشامخ األشجار، تشَمُخ أبراج قلعة نجم الدين، وتقف في وسط ال

 الن سُر المحل ُِّق في الهواءِّ !.

انثنى ر، و، والتفت إلى شجرة الدأعجب نجم الدين بِّهذا الرأي، وزاد وجهه انبساطا  

 إليها قائال  : محاربة ماهرة، خبيرة بالقالع والحصون والمواقع.

ي فقال ووخبيرة بالقلوب يا موالي!؛ فزاد نجم الدين انبساطا ، واستطاب حديثها، 

ئَ  جِّ ديث الح نشوة: ثم ماذا يا شجرة الدر؟ قالت في حنان : هل يرى موالي أن يُر 

 الراحة يَُمد ه أياما  بعد ذلك العناء. وينال قسطا  من

 اإلصالح يحتاج إلى الجهد والتعب : ●

لِّدهل يُ وفأسرع قائال  باهتمام: ماذا تقولين أيتها الشعلة من الذكاء والعزم ؟!   خ 

، وحياتُهم كل ها جهاد ، لي فكير، تلهم المصلحون إلى الراحة؟! أيامهم كل ها نصب 

، والشر  ونهارهم تدبير وتنفيذ، مع  ينقطع  الاركهم متالحقة، ألنهم يكافحون الشر 

 أبدا .



 

 

َمئِّن  على مال الدولةِّ،  ، أَود  أن أَط  ُل شيء  وقبل كل ِّ شيء  وعصبُها،  ياتُهاهو حفأو 

ا ، ال، ه منهابيد ودماؤها التي تمنحها القوة والنماء، وفي الصباحِّ سأسأُل الخازَن عم 

 يد !.لن أنتظَر الصباَح فهو بع

 االطمئنان على مال الدولة : ●

 لشيوخِّ ايخِّ شونَهَض مسرعا  إلى القاعةِّ الفسيحةِّ، ودعا الوزيَر ومعيَن الدينِّ بنِّ 

، فاألمُر ال يحتمُل اإلبطاَء، على أن يُحضرا معه السلطاَن  لعادلَ ما اليُق بِّال على َعَجل 

 دين،لطانِّ نجم الالمخلوَع من محبسه، وبعَد قليل  وقَف الجميُع أماَم الس  

، ويدق  كفًّ   ، با وأخذَ الس لطاُن يؤن ُِّب العادَل على ما أضاَع من المالِّ يصيح قائال  وكف  

َع حق  هللاِّ وال : ما هذا أي ها اإلنساُن الذي لم يَر  نار  واحد  ؟!  ديوطنِّ في غضب  شديد 

زانةِّ من األلوفِّ المؤل فةِّ التي أَعد   ئدِّ؟!  كيف للشدا ملُ ها الكاكل  ما بَقَِّي في الخِّ

فُل؟! ومن أفهمك أن  هذا الماُل مالُ  فَت أي ها الس لطاُن الط ِّ ها لم تعلَم  أيأنَت؟! أَك تصر 

، ولكل ِّ فرد  فيه  ئ  فيه نصيب   !؟قٌّ حالعابُث أن ه ماُل الشعبِّ، لكل ِّ امرِّ

؟ أيكفيدِّ بالبالعوُد على األم تعلَم  أن  هذا الماَل ال ينبغي أن  يُن فَق إال فيما ي هذا  لخيرِّ

، أم ل صالحِّ التي تِّ اإلنفقاالديناُر وتلك الدراهُم لنفقةِّ الجيشِّ وإعدادِّ السالحِّ والعُددِّ

ها من األبوابِّ الواسعةِّ؟!  ُم بِّها؟! أم لغيرِّ دَ َت الوَرد  أينبغي أن يُسارعَ الحاكِّ  بالَد موارِّ

َك سود عيَ ال هالكِّ أيها المخلوُق، أنَت وأم  ! لم تر  ى م تنُظَرا إلا ولا حقًّ اُء بنُت الفقيهِّ

 واجب !.

 رد األموال المسروقة إلى الخزينة: ●

 ، ، ومنازَل أولئَك الس فهاءِّ وفي تلَك األثناءِّ كان الجنوُد يُهاجمون بيوَت حاشيةِّ العادلِّ

، هدايا من ال لت  إليها الد نانِّيُر من خزائنِّ الدولةِّ في أقفاص  ، الذيَن ُحمِّ س لطانِّ الغافلِّ

يهم، فألقى  ويسوقونَهم بما نَهبوا، حتى أوقفوهم أماَم نجم الدين وتلَك األمواُل بين أيدِّ

، وبَرد ِّ تلَك األموالِّ إلى  م نظرة  غاضبة ، ثم أمر الوزيَر بَرد ِّ العادلِّ إلى السجنِّ عليهِّ

، حتى يرى فيهِّ  ، وإلقاءِّ أولئَك اللصوصِّ في ظلماتِّ المحابسِّ م رأيه. وباَت الخزائنِّ



 

 

، ولم ينَم  وقطع ما بقَِّي من الليلِّ يبحُث شئوَن  ليلتَهُ هادئا  ألنه اطمأن  على المالِّ

لم  بما يدوُر وما يَُدب ُر.  الدولةِّ مع وزيرهِّ، وشجرةُ الدر على عِّ

 سيوف الحديد وسيوف األحداق: ●

اُش ال ينقطُع عن نجم الدين، يُبل ُِّغ األخبارَ  ما  ُل إليه كل  ، وينقةَ  الخفي  وأبو بكر  القم 

ا سأله  ، وذاَت يوم  أقبَل عليه وسل َم وجلَس، لَم  ن لدين عجم انيدوُر بين الناسِّ

َر ت  مصدَخلَ والبِّضاعةِّ الجديدةِّ، قال باسما : بِّضاعة  مستوردة ، جاءت  مع موالَي، 

؟! تعنِّي داوَد؟!. كابِّه!. من يا أبا بكر   في رِّ

!.نعم يا موالَي  ن ضاربي سيوفِّ الحديدِّ وسيوفِّ األحداقِّ  وَمن حولَه مِّ

يوف فنا س: عرَ فقهقه نجم الدين طويال ، ثُم  أرجَع البصَر إلى أبي بكر  وقال باسما  

، وهم األمراُء الذين يجتمُع بِّهم داودُ ويدب ُِّر   ، فما سيوفُ اإلثمَ  عُهممالحديدِّ يا أبا بكر 

 األحداقِّ؟!.

ت  إليه عندما علَِّمت  بأ سوداُء بنُت الفقيهِّ  َده، فر  ن  ف  ألعداَء، ويلُ جمُع انه ييا موالَي عِّ

.  حولَه الساخطيَن والحاقِّديَن، ويدب ُِّر وإي اهُم لالنتقاضِّ

، والس يوُف األُخرى؟!  هذا سيف  من سيوفِّ األحداقِّ يا أبا بكر 

باحِّ، عند  ُمنى ونوُر الص 
ي موالَي، ورُد ال  ن دآنِّ ع تهالداوَد، جاريَتان من جوارِّ

.  تدبيرِّ الش رِّ في ليل  وال في نَهار 

 شجرة الدر ترى أن الطريق طويل : ●

م، ا من شدةِّ الغضبِّ، يأمُر بالقبضِّ عليهِّ ينِّ ُمهتَزًّ ا ص وأَتبَع ذلكَ  فصاَح نجُم الد ِّ ائِّح 

ن بَي نِّهم داوَد .فأسرعت  شجرةُ الد رِّ قائ قيق  ر صوت  بلة  بالقبضِّ على األمراءِّ ومِّ

ُن داوُد م يصطادُ فشتهي، ما يهادئ  : ال يا موالَي ! حت ى ال تكوَن حركة  عامة ، تُمك ِّ

؟!  !.وما الرأُي يا شجرةَ الد ر ِّ رِّ  في الماءِّ العَكِّ



 

 

ُمه بِّأَن  موالَي سيقبُِّض  ، ويبعَث إلى داوَد َمن يُوهِّ أال  يقبَض موالَي على األمراءِّ

، ُمسرعا  إلى الكرك، عليه، فإذا أَحس  بذلَك ان ِّ الظالمِّ خلَع فؤادُه، ورحَل في َطي 

، ويأخذُهم واحدا   ينذاَك يَفُرغُ موالَي إلى األمراءِّ ه وشر  َمن معه، وحِّ وكفانا َشر 

لِّ الط ريقِّ .  واحدا ، فنحُن ال نزاُل في أو 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 حفرة عميقة )ج( هوي ، هو    هوة مفاتيح ، شئون ، أمور )م( مقالد مقاليد

 األرض المنخفضة )ج( الوهاد الوهدة حيل ، خدع )م( ألعوبة األالعيب

 اإلفراج عنه إطالق سراحه الحيات )م( األفعى األفاعي

 األعضاء )م( شلو األشالء أتيقن)×( أظن ، أعتقد  إخال

 منفرة×( مغرية  السلطة جذابة السلطان خالب األحمال ، األعباء  )م( الوزر األوزار

 ال مفر ال بد أجمع ألف

 األخالق الكريمة )م( فضيلة الفضائل طهارة)×( وسخ )ج( أدناس    دنس

 ال يمل ال يسأم تهيأت ، سمحت ، تيسرت سنحت

 قبيل المغرب )ج( اآلصال األصيل القتال النزال

 انقباضا)×( انشراحا وفرحا  انبساطا العالي = تشمخ : ترتفع وتعلو الشامخ

 نصيبا ، قدرا  )ج( أقساطا قسطا حزن)×( فرح ، سعادة  نشوة

 يمدح)×( يوبخ ، يعنف ، يلوم  يؤنب يعجل)×( يؤجل  يرجئ

 لم يحفظ لم يرع يركن ، يلجأ يخلد

 أهلكتها أوردت البالد راحة)×( تعب  نصب



 

 

 العيون  )م(  الحدقة األحداق في صحبته في ركابه

 المبذرين )م( السفيه السفهاء الراضين)×( الغاضبين  الساخطين

 يزهد)×( يرغب ، يتمنى  يشتهي الطاعة)×( التمرد ، العصيان  االنتقاض

 

 س: صف حال مصر في عهد )العادل( مع بيان السبب .

 ضعف : انتشر الفساد في مصر بسبب العادل وحاشيته وشملها الفقر والحاجة والج

 تولى مقاليد الحكم في مصر؟س: فيما فكر نجم الدين بعد أن 

د ع بداويصن أخذ يفكر فيما يقدمه لمصر لنتشلها من هوة الفقر والفساد ويفكر فيما ج:

 وأطماعه وبعمه الصالح إسماعيل وأالعيبه . 

 س: بما أمر نجم الدين؟

 : أمر بإطالق سراح فخر الدين بن شيخ الشيوخ.ج

 كان شعورها؟ س: بم هنأت شجرة الدر زوجها نجم الدين ؟ وماذا

 : هنأته بملك مصر وبقرب تحقيق اآلمال وكانت في سعادة بالغة. ج

ين تطن )الطريق طويل وال إخال األمور تلين بسهولة فأمامنا ذئاب وثعالب وهل س:

 تلك السيوف التي ارتفعت لتحيتنا كلها لنا ؟ ( 

 َمن قائل العبارة السابقة ؟ ولمن قالها ؟ وما مناسبتها ؟ -

 ك مصربمل : قائل العبارة )نجم الدين( وقالها لـ )شجرة الدر( حينما جاءت تهنئه ج

 وما المراد )بالذئاب والثعالب( ؟ ومن هذا العدو؟ -

 م من: بالمراد بالذئاب والثعالب )داود وأطماعه وعمه الصالح إسماعيل وغيرهج

 الحاقدين على نجم الدين وزوجته( والعدو هو الفرنجة.

 م الدين الوسيلة لعودة الهدوء إلى البالد وضح ذلك.س: حدد نج

 : يعود الهدوء إلى البالد بما يلي:ج



 

 .إلقاء الفرنج في البحر بتحرير الوطن منهم أو نثر بقاياهم على الرمال -

 قطع األيدي الملوثة.        - 

 إبعاد الطامعين في السلطة والمال. -

 الموثوق بها.تكوين حاشية من أصحاب القلوب الصافية  -

 س: ما الشيء الذي عرضته شجرة الدر على نجم الدين ؟ وماذا رأى فيه؟

  .أن ينشئ جيشا  من المماليك الذي يربيهم على طاعته واإلخالص له 

  لعة قأن يبني قلعة جديدة في روضة المنيل يحوطها النيل ويحميها بدال  من

لدر اجرة سعد نجم الدين بآراء ش  صالح الدين التي فوق الجبل والحياة فيها مملة.

 وقال لها رأي صائب وسأبدأ من الغد في تنفيذه

 س: علل لما يأتي .)المصلحون ال يركنون إلى الراحة( 

 : ألن أهدافهم عالية وعزائمهم قوية ال تؤثر فيها الصعاب. ج

 س: علل لما يأتي )إنشاء قلعة أخرى غير قلعة صالح الدين( . 

 ن كآبة الصحراء وقسوة الجبال وهي في منيل الروضة حيث: لتبعد الجنود عج

 الخضرة واألشجار والنيل يحميها ويحفظها وقد اقتنع بها نجم الدين.

 ا؟لماذس: أرادت شجرة الدر أن تنبي قلعة غير قلعة صالح الدين؟ أين إقامتها؟ و

ضرة الخأقامتها في )منيل الروضة( ذلك لتبعد الجنود عن كآبة الصحراء إلى ج: 

 والنيل واألشجار.

 س: لماذا أعجب نجم الدين برأيها؟ وماذا قال لها؟

نيل وال ألن رأيها صائب واقتنع به حيث أن المكان الجديد به الخضرة واألشجار ج:

 وقال لها )محاربة ماهرة خبيرة بالقالع والحصون والموانع( -

 س: ماذا طلبت شجرة الدر من نجم الدين ؟ وبماذا أجابها؟

لد وقال لها : )هل يخوقت آخر وليرتاح بعد هذا العناء أن يؤجل الحديث ل ج:

 المصلحون إلى الراحة(

 س: ما الشيء الذي يتمنى أن يطمئن عليه نجم الدين ؟ ولماذا؟



 

 

 .مال الدولة ألنه حياتها وعصبها ودماؤها التي تمنحها القوة والنماء  ج:

 ؟س: وماذا كان سيفعل في الصباح؟ وماذا فعل

ر لوزياكان سيسأل الخازن عما بيده من أموال ثم قرر أال ينتظر للصباح ودعا  ج:

ما له عمعي الدين بن شيخ الشيوخ ليحضروا معهما السلطان المخلوع )العادل( ليسأ

 أضاع من أموال الشعب وما نهب من خيراته.

 س: كيف وجد نجم الدين خزانة الدولة ؟

 وجدها خاوية لم يبق فيها غير دينار واحد. ج:

 س: ماذا قال نجم الدين للعادل عندما وبخه على األموال التي ضيعها ؟

ى في ا بقم)ما هذا أيها اإلنسان الذي لم يرع حق هللا والوطن ، دينار واحد كل  ج:

نت؟ الخزانة كيف تصرفت أيها السلطان الطفل ؟ من أفهمك أن هذا المال مالك أ

 ردت البالد موارد الهالك أيها المخلوق أنت وأمك سوداء(أو

 ؟س: ماذا فعل جنود السلطان نجم الدين ؟ وما مصير أموال الشعب التي نهبت

 س: كيف استرد نجم الدين أموال الدولة ؟

نهبون يذين هاجم جنود نجم الدين بيوت الحاشية الغامدة ومنازل هؤالء السفهاء ال ج:

 ها إلى خزائن الدولة.أموال الشعب وأعادو

 س: كيف تصرف نجم الدين مع العادل وحاشيته؟

ته جرد نجم الدين المفسدين من أموالهم وعلى رأسهم أخوه )العادل( وحاشي ج:

 نهبهوألقى في السجون من يستحق ذلك ومن ظلم الشعب وذلك بعد محاكمة العادل ل

 مال الشعب.

 ق ( ؟س: ما المقصود ) بسيوف الحديد وسيوف األحدا

وف . سيسيوف الحديد : هم األمراء الذين يجتمع بهم داود ويدبر معهم المكايد ج:

رد ا )واألحداق : سوداء بنت الفقيه التي فرت إليه مع الساخطين والحاقدين ومعه

 المنى ونور الصباح(

 س: بين الهدف من اجتماع داود مع األمراء؟

 تكوين قوة تعارض نجم الدين وتنقض عليه. ج:



 

 ما رأي كل من :  نجم الدين وشجرة الدر تجاه داود؟ س:

 رأي نجم الدين :  القبض على داود مع جميع األمراء .  -أ

ليه رأي شجرة الدر : أن يرسل إلى داود َمن يوهمه بأن نجم الدين سيقبض ع -ب

 فيخاف ويرحل في الظالم إلى الكرك وحينذاك يفرغ نجم الدين  لألمراء . 

 

 

 

 




